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RESUMO

Manfredi AB. Aterosclerose subclínica e marcadores de inflamação, de
resistência à insulina e genéticos em portadores de hiperglicemia
[tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Entidade
Associada da Universidade de São Paulo; 2014. 170p.

A doença aterosclerótica macrovascular se inicia em fases precoces das
alterações do metabolismo glicídico. Este estudo teve por objetivos: 1)
avaliar a prevalência de aterosclerose subclínica diagnosticada por métodos
não-invasivos em indivíduos com indicação de teste oral de tolerância a
glicose; 2) avaliar a distribuição de biomarcadores e de marcadores
genéticos nessa população; e 3) determinar os fatores de risco para
aterosclerose subclínica em pacientes disglicêmicos. Indivíduos em
prevenção primária foram inicialmente submetidos a teste oral de tolerância
a glicose e classificados em grupos controle, glicemia de jejum alterada,
intolerância à glicose e diabete melito; posteriormente, foram submetidos a
pesquisa de aterosclerose subclínica e de biomarcadores, e a avaliação de
polimorfismos genéticos e expressão gênica. Foram incluídos 103 pacientes
no grupo controle, 80 no grupo glicemia de jejum alterada, 98 no grupo
tolerância diminuída à glicose e 59 no grupo diabete melito, com média de
idade de 59 + 7,4 anos, sendo 62,4% mulheres. Não foram encontradas
diferenças quanto às características clínicas e laboratoriais entre os grupos.
Foi observada alta prevalência de aterosclerose subclínica na população
(77,1%) e, apesar de não haver diferença entre os grupos, houve tendência
a prevalência crescente de acordo com a piora do perfil glicídico. Dentre os
biomarcadores, foi encontrada diferença entre os grupos na análise de
microalbuminúria, resistina, fator de necrose tumoral alfa e fosfolipase A2
associada a lipoproteína. Não houve diferença com relação aos
polimorfismos, mas o grupo glicemia de jejum alterada apresentou maior
expressão de mRNA do gene da fosfolipase A2 associada a lipoproteína.
Concluímos que indivíduos com indicação de teste oral de tolerância a
glicose têm alta prevalência de aterosclerose subclínica, independentemente
do perfil glicídico. Após análise multivariada, os fatores que determinaram
aterosclerose subclínica foram idade, pressão arterial sistólica, colesterol
ligado à lipoproteína de alta densidade, fator de necrose tumoral alfa e uso
de estatinas.

Descritores: Aterosclerose. Estado Pré-Diabético. Transtornos do
Metabolismo de Glucose. Ultrassonografia Doppler. Tomografia. Teste de
Esforço

SUMMARY

Manfredi AB. Subclinical atherosclerosis and inflammation, insulin
resistance and genetic markers in hyperglycemic patients [thesis]. São
Paulo: “Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Affiliated to Universidade
de São Paulo”; 2014. 170p.

Atherosclerotic macrovascular disease begins in early phases of glucose
metabolism alterations. The objectives were: 1) To evaluate the prevalence
of subclinical atherosclerosis diagnosed by non-invasive methods in patients
with an indication for oral glucose tolerance test. 2) To evaluate the
distribution of biomarkers and genetic markers in this population. 3)
Determine the risk factors for subclinical atherosclerosis in dysglycemic
patients. Individuals in primary prevention underwent oral glucose tolerance
test and were classified as controls, impaired fasting glucose, decreased
glucose tolerance and diabetics and submitted to subclinical atherosclerosis
search, evaluation of biomarkers, genetic polymorphisms and gene
expression. A group of 103 patients were included as controls, 80 as
impaired fasting glucose, 98 as decreased glucose tolerance and 59 as
diabetes with a mean age of 59 ± 7.4 years, 62.4% women. No differences
were found between clinical and laboratory characteristics of the groups.
High prevalence of subclinical atherosclerosis (77.1%) was observed,
although there was no significant difference between groups, a tendency of
higher prevalence according to worsening of glucose increasing profile was
verified. Among the biomarkers difference between groups were found in the
analysis of microalbuminuria, resistin, tumor necrosis factor alfa and
phospholipase A2 associated with lipoprotein. There was no difference
regardind the polymorphisms, but the impaired fasting glucose group had
higher expression of PLA2G7. After multivariate analysis, the factors that
determined subclinical atherosclerosis were age, systolic blood pressure,
HDL-cholesterol, tumor necrosis factor alfa and statins. We concluded that
individuals with indication of oral glucose tolerance test have a high
prevalence of subclinical atherosclerosis regardless of glucose profile. The
factors that determine the presence of subclinical atherosclerosis were age,
systolic blood pressure, HDL-cholesterol, tumor necrosis factor alfa and
statins.
Descriptors: Atherosclerosis. Pre diabetic state. Disorders of Glucose
Metabolism. Doppler ultrasonography. Tomography. Exercise Testing.

Introdução
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As doenças cardiovasculares, por suas altas taxas de morbidade e
mortalidade evidenciadas a partir da metade do século XX, foram
designadas como “epidemia do século”1. Apesar de todo o conhecimento
acumulado desde então e dos esforços no combate a esse problema de
saúde pública, elas se mantêm como maior causa de mortalidade no século
atual, particularmente nos países ocidentais.
Nos Estados Unidos, as doenças cardiovasculares são responsáveis
por 1 morte a cada 2,8 mortes2, e no Brasil cerca de um terço das pessoas
falece em consequência delas3. Os maiores responsáveis por isso são os
hábitos de vida modernos, que incluem sedentarismo e dieta hipercalórica,
rica em gorduras e particularmente carboidratos. Esse estilo de vida
moderno tem acarretado o aumento da obesidade e das doenças a ela
relacionadas, dentre as quais o diabete melito tipo 2 (DM2)4.
O DM2 é atualmente considerado uma epidemia que atinge países
desenvolvidos e em desenvolvimento. A prevalência de DM2 no mundo em
2011 era de aproximadamente 360 milhões de pessoas e a projeção é de
que esse número cresça de forma considerável até 2030, atingindo
552 milhões de indivíduos. Paralelamente, estima-se que 300 milhões de
indivíduos possuam fatores de risco para o desenvolvimento de DM2, como
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glicemia de jejum alterada, tolerância diminuída à glicose, diabetes
gestacional e resistência insulínica5.
Entre os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, o DM2
tem sido evidenciado como um dos principais6. Em comparação com a
população normal, os indivíduos com DM2 apresentam incidência de doença
arterial coronária7, acidente vascular cerebral (AVC)8 e doença arterial
periférica9 até 4 vezes maior e têm 2 a 4 vezes mais chance de eventos
coronários agudos10.
Embora alguns estudos contestem essa afirmação, o risco para infarto
agudo do miocárdio em pacientes com DM2 sem doença arterial coronária
previamente conhecida é considerado o mesmo de pacientes sem DM2, mas
com doença arterial coronária prévia11, 12.
O DM2 é precedido por uma fase de hiperglicemia assintomática que
pode ter duração variável, geralmente de anos. Em 2003 a American
Diabetes Association (ADA) reconheceu a existência de um grupo
intermediário de indivíduos com valores de glicemia acima do normal, mas
que não apresentavam critérios para o diagnóstico de DM2 13. Essa
população foi classificada como portadora de pré-DM2 ou disglicemia. O préDM2 e o DM2 são considerados estados de hiperglicemia13.
Os estados de pré-DM2 incluem glicemia de jejum alterada e
tolerância diminuída à glicose diagnosticada pelo teste oral de tolerância a
glicose (TOTG), ambos com diferentes fisiopatologias. Enquanto na glicemia
de jejum alterada ocorre predominantemente o aumento da resistência
insulínica no fígado com sensibilidade muscular normal à insulina, na

4

tolerância diminuída à glicose ocorre redução discreta da sensibilidade à
insulina no fígado e aumento da resistência insulínica muscular14. As duas
situações podem ocorrer de forma isolada ou combinada, mas em qualquer
um dos casos estima-se que a maioria (70%) evolui para DM215-21.
Com base em estudo que avaliou pacientes com pré-DM2, incluindo
aqueles com glicemia de jejum alterada e com tolerância diminuída à
glicose, investigadores criaram a hipótese do ticking clock, na qual a doença
cardiovascular se inicia muitos anos antes do diagnóstico de DM2 22
(Figura 1).

FIGURA 1.

Esquema representativo da hipótese do ticking clock.
DAC = doença arterial coronária; DM2 = diabete melito tipo 2.
(Adaptado de Haffner et al22)

Essa relação fisiopatológica foi apresentada nas diretrizes europeias
de DM2, pré-DM2 e doenças cardiovasculares23 como o continuum
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cardiovascular do diabetes. O DM2 é caracterizado por longo período de
resistência

insulínica,

compensada

por

hiperinsulinemia

e

glicemia

plasmática elevada, que, quando associadas aos demais fatores de risco
cardiovascular, levam ao desenvolvimento da doença aterosclerótica,
principal complicação macrovascular, previamente ao diagnóstico de DM2.
Esse estado prévio ao diagnóstico é o período de tolerância diminuída à
glicose, caracterizado por progressivo declínio da sensibilidade à insulina e
aumento da concentração plasmática de glicose, porém abaixo daqueles
considerados

para

o

diagnóstico

de

DM223.

Esse

processo

está

representado no Gráfico 1.

GRÁFICO 1.

Continuum cardiovascular do diabetes. (Adaptado de
Ryden et al23)

Alguns estudos avaliaram a mortalidade cardiovascular relacionada
aos estados pré-DM2, sendo o principal deles o DECODE. Nesse estudo foi
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observado aumento de mortalidade em portadores de DM2 e tolerância
diminuída à glicose identificada pelo TOTG, relação que não ocorreu
naqueles com glicemia de jejum alterada24-26.
A população com DM2 é altamente heterogênea com relação ao risco
cardiovascular, sendo este dependente de condições associadas, como
dislipidemias, hipertensão arterial e tabagismo. Assim, alguns autores
sugerem a individualização da estratificação de risco dos diabéticos por meio
de escores de risco, como o UKPDS, que avalia não somente os fatores de
risco tradicionais mas também variáveis específicas do DM2, tais como
hemoglobina glicada (HbA1c) e duração do DM227. Vale ressaltar que para
pacientes

com

DM2

recém-diagnosticado

essas

ferramentas

de

estratificação de risco apresentam poder de discriminação modesto e baixa
calibração, não sendo capazes, muitas vezes, de promover estimativas de
risco precisas28. Com relação ao pré-DM2, existem divergências se deve ser
interpretado

como

aterosclerótica29,

30

fator

de

risco

independente

para

a

doença

ou como parte da síndrome metabólica, e, por isso,

associado a maior risco cardiovascular6,

31-33.

As diretrizes brasileira34 e

americana35 seguem essa linha e adotam o pré-DM2 como parte da
síndrome metabólica e a glicemia de jejum como um dos critérios que
compõem o diagnóstico dessa síndrome.
Uma das hipóteses para explicar o motivo pelo qual os portadores de
DM2 apresentam piores desfechos clínicos quando comparados aos nãoDM2 é a dificuldade não só na estratificação de risco mas também no
diagnóstico precoce da aterosclerose nesses indivíduos. Especialmente
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nessa população, a aterosclerose se desenvolve, em geral, de forma
assintomática, caracterizando a aterosclerose subclínica, sendo descrita
frequência de isquemia miocárdica silenciosa 3 vezes a 6 vezes maior em
portadores de DM2 quando comparados aos não-DM236.
Diversos exames identificam o processo aterosclerótico em fase
precoce e podem ser utilizados na detecção de aterosclerose subclínica
(Figura 2), dentre os quais o escore de cálcio coronário (CAC), a
ultrassonografia Doppler de carótidas (USG), o índice tornozelo-braquial
(ITB) e o teste ergométrico (TE). Múltiplos estudos demonstram que o
diagnóstico de aterosclerose subclínica, além de incrementar os escores de
risco clínico36, está associado a maior risco de eventos cardiovasculares,
inclusive na população com pré-DM2. Essa questão foi abordada por Kuller
et al37, que, em estudo com 5.197 pacientes, mostraram que tanto as
alterações do metabolismo glicídico como a presença de aterosclerose
subclínica estão relacionadas a maior risco de eventos cardiovasculares e
que a associação das duas alterações promove incremento ainda maior
desse risco, como mostra o Gráfico 2.
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FIGURA 2.

Processo aterosclerótico: fatores de risco, diagnóstico da
fase subclínica e manifestações clínicas. A doença
aterosclerótica é multifatorial e se desenvolve pela
interação de fatores genéticos e ambientais, passando
pela fase subclínica, que pode ser diagnosticada por
diferentes métodos, até chegar à fase clínica, que se
manifesta em diversos territórios arteriais.
AVC = acidente vascular cerebral; DAC = doença arterial
coronária; DAP = doença arterial periférica; EMI = espessura
médio-intimal carotídea. (Adaptado de Katakami et al36)
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GRÁFICO 2.

Perfil glicídico e presença de aterosclerose subclínica.
AS = aterosclerose subclínica. (Adaptado de Kuller et al37)

Assim,

a

detecção

precoce

da

doença

arterial

coronária

assintomática, com possível subsequente intervenção terapêutica, pode
contribuir para diminuir a mortalidade cardiovascular na população com préDM2 e DM2. Nesse contexto é que os exames para detecção de
aterosclerose subclínica ganham espaço.

1.1 Métodos para detecção de aterosclerose subclínica

Diversos métodos estão disponíveis para a avaliação da presença de
doença aterosclerótica. Cada um desses métodos apresenta suas
peculiaridades com relação a disponibilidade, facilidade de execução,
reprodutibilidade e valor preditivo no diagnóstico de doença aterosclerótica
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em decorrência de variações intrínsecas e do sítio anatômico analisado.
Essas características devem sempre ser avaliadas na indicação dos
exames.

1.1.1

Escore de cálcio coronário

Estudos que compararam o CAC com dados anatomopatológicos
evidenciaram ser este um marcador de aterosclerose38. Posteriormente, o
CAC foi avaliado em diversos estudos e considerado como ferramenta para
incrementar o valor prognóstico dos escores clínicos de estratificação de
risco em pacientes assintomáticos4, 39-42.
O CAC pode ser detectado pela tomografia por emissão de elétrons e
pela tomografia com múltiplos detectores, havendo boa concordância entre
os dois métodos43. A presença e a gravidade do CAC são quantificadas pelo
escore desenvolvido por Agatston, podendo ser avaliado em número
absoluto ou em percentil para idade e sexo44, 45.
O processo aterosclerótico é dinâmico e o cálcio faz parte dessa
fisiopatologia. Supõe-se que a calcificação coronária seja um mecanismo
para estabilização da placa aterosclerótica em fase posterior a sua
instabilização e ruptura46. Entretanto, os pacientes que apresentam placas
ateroscleróticas calcificadas estão mais sujeitos a possuir, também, placas
não-calcificadas, conhecidas como moles ou instáveis, e, portanto, têm
maior risco de desenvolver eventos coronários agudos. Dessa forma,
reconhece-se que embora não seja capaz de localizar placas estenóticas ou
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prestes a romper, o CAC pode definir o risco cardiovascular global do
indivíduo, em decorrência de sua associação com a carga aterosclerótica
coronária47.
Diversos estudos mostraram existir relação linear entre o CAC e o
risco de eventos cardiovasculares42,

48

e mais recentemente observou-se

que essa relação é independente de outros fatores de risco 4,

39.

Estudo

populacional encontrou que o risco relativo da presença de CAC (CAC#0)
quando comparado à ausência implicava aumento de aproximadamente
4 vezes o risco cardiovascular em 3 anos a 5 anos49.
A relação entre o CAC e estados pré-DM2 também foi demonstrada
em alguns estudos, sendo este, portanto, importante marcador de
aterosclerose subclínica nessa população50-52.

1.1.2

Ultrassonografia Doppler de carótidas

A USG é um exame não-invasivo, sensível e reprodutível, que avalia
a presença de aterosclerose por meio da espessura médio-intimal carotídea
(EMI) e pela presença de placas ateroscleróticas53 e pode auxiliar na
estratificação de risco cardiovascular54, 55.
A extensão da doença aterosclerótica em território de carótidas é
relacionada ao processo aterosclerótico observado em coronárias. Estudos
mostraram haver relação independente da EMI tanto com eventos
cardiovasculares maiores56-59 como com AVC60.
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No estudo ARIC, a EMI acima do percentil 75 para idade, sexo e raça
e a presença de placa aterosclerótica foram associadas a aumento do risco
cardiovascular em indivíduos brancos e negros com idades entre 45 anos e
64 anos57, enquanto no estudo de Bogalusa61 a associação da EMI com
eventos foi analisada em indivíduos jovens e no estudo MESA 53, em
populações chinesa e hispânica.
A USG também é um bom marcador de aterosclerose subclínica em
pacientes com DM237, 62-64 Henry et al65 mostraram que o aumento da EMI já
pode ser detectado em indivíduos com pré-DM2. Entretanto, os estudos
sobre a presença de aterosclerose subclínica detectada pela USG em
indivíduos pré-DM2 ainda são controversos62, 66, 67.

1.1.3

Teste ergométrico

O TE é exame de simples execução usado no diagnóstico de doença
arterial coronária e também para estratificação prognóstica quanto ao risco
de eventos agudos em pacientes com doença arterial coronária não
conhecida68. A diretriz americana para predição de risco cardiovascular em
adultos assintomáticos classifica o TE como indicação classe IIb e que deve
ser considerado em indivíduos de risco intermediário, ressaltando que
especial atenção deve ser dada a outras alterações além das observadas ao
eletrocardiograma, principalmente a capacidade funcional69.
Estudos com voluntários saudáveis mostraram que alterações
eletrocardiográficas do segmento ST compatíveis com isquemia durante o
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exercício ou a fase de recuperação no TE foram associadas a aumento de
aproximadamente 3 vezes do risco relativo de eventos coronários futuros,
independentemente de outros fatores de risco68, 70. Quando o TE foi negativo
para isquemia apresentou valor preditivo negativo de 97% para eventos
coronários futuros71.
Apesar de numerosos estudos documentarem maiores chances de
eventos coronários isquêmicos em pacientes que apresentaram depressão
do segmento ST no TE, o valor preditivo dessa alteração é baixo 72,

73.

Por

outro lado, alterações específicas no TE, tais como baixa capacidade
funcional e lentificação na recuperação da frequência cardíaca do exercício,
foram

associadas

a

mortalidade

e

eventos

cardiovasculares

subsequentes74, 75.
O escore de Duke, que incorpora capacidade de exercício, alterações
do segmento ST e angina induzida pelo exercício, é o escore de risco mais
difundido para predição de risco cardiovascular76,

77.

Entretanto, o único

elemento do escore de Duke associado ao aumento de risco cardiovascular
em pacientes assintomáticos foi a capacidade funcional76.
Portadores de DM2 apresentam 3 vezes a 6 vezes maiores chances
que a população não-diabética assintomática de ter isquemia silenciosa,
definida por resultados anormais de testes não-invasivos em indivíduos
assintomáticos71. A isquemia silenciosa está associada a incremento de
3 vezes a 4 vezes da taxa de eventos coronários 78 e é muito comum em
pacientes com DM279. O maior benefício de sua identificação nessa
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população é a intensificação de medidas preventivas 80. O TE é um método
que pode auxiliar na detecção de isquemia silenciosa.
Não está definido se em pré-DM2 o TE tem os mesmos valores
preditivo negativo e prognóstico que apresenta para indivíduos com DM2.

1.1.4

Índice tornozelo-braquial

O ITB é um método diagnóstico simples, não-invasivo, e que tem
papel bem estabelecido na detecção de doença arterial periférica
assintomática, inclusive nos portadores de DM281, 82.
A prevalência de doença arterial periférica é 2 vezes maior nos
portadores de DM2 que nos não-DM283,

84.

Estudos populacionais indicam

que a doença arterial periférica está associada a maior risco cardiovascular
e análises de subgrupos sugerem que ela tem prognóstico particularmente
pior no DM285-87.
Em decorrência da maior calcificação e do menor índice de
compressão das artérias em pacientes com DM288, o ITB passa a ser menos
sensível, porém o ponto de corte para a relação de 0,9 apresenta o mesmo
significado prognóstico quando comparado à população geral82, 89-91.

1.2 Biomarcadores de aterosclerose

A doença aterosclerótica é considerada uma doença inflamatória
arterial crônica, e sugere-se que a aterosclerose subclínica possa ser
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identificada por aumento dos níveis circulantes de marcadores inflamatórios
antes que o evento coronário ocorra92. Assim, os biomarcadores são
considerados hoje uma proposta para auxílio na estratificação de risco
cardiovascular.
Inflamação crônica também é uma característica do DM2 92 e o
aumento de citocinas inflamatórias já foi relatado em pacientes com préDM293.
Tanto a proteína C-reativa ultrassensível (PCR-us) como a fosfolipase
A2 associada a lipoproteína (Lp-PLA2) e o fator de necrose tumoral alfa
(TNF-α) são marcadores inflamatórios, cujas concentrações aumentam após
variados estímulos e lesões teciduais. São considerados participantes do
processo aterosclerótico e, apesar de em diversos estudos esses
marcadores terem sido considerados fatores de risco independentes para a
predição de eventos coronários futuros, suas consequências clínicas são
amplamente discutidas94-98.
A PCR-us também foi associada a aumento do risco de desenvolver
outros fatores de risco tradicionais, incluindo DM299, além de ser aventada
como auxiliar na reestratificação de risco cardiovascular. Alguns estudos
mostraram que a PCR-us melhora a reclassificação de risco além dos
modelos usando fatores de risco tradicionais100,

101,

enquanto metanálise

mostrou que a capacidade da PCR-us em reclassificar o risco cardiovascular
era inconsistente102.
A Lp-PLA2 é relacionada a diversos componentes da síndrome
metabólica e à doença aterosclerótica103,

104

e diversos estudos mostraram
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que o aumento do risco avaliado pela Lp-PLA2 se manteve após ajustes
para a PCR-us juntamente com outros fatores de risco tradicionais105-107.
O tecido adiposo é um órgão endócrino e secreta grande variedade
de

peptídeos

denominados

adipoquinas,

dentre

as

quais

leptina,

adiponectina e resistina, além de citocinas inflamatórias, como o TNF-α. As
concentrações séricas de leptina e resistina aumentam de forma diretamente
proporcional à resistência insulínica, ao índice de massa corporal (IMC) e à
presença de obesidade108-110, enquanto a concentração de adiponectina está
significativamente diminuída em pacientes com obesidade 111.
A leptina foi associada a PCR-us como marcador de inflamação
crônica e preditor de risco cardiovascular112, além de ser considerada
preditor de desenvolvimento de diabetes e obesidade113, 114.
A resistina foi associada a disfunção endotelial, um dos principais
mecanismos da aterosclerose115-117. Wang et al118 mostraram que pacientes
com síndromes coronárias agudas apresentavam aumento de resistina
sérica e que esse aumento estava relacionado ao incremento da PCR-us. O
papel da adiponectina na doença coronária ainda é controverso.
A baixa concentração de adiponectina está relacionada à presença de
doença arterial coronária119 e a maior risco de eventos coronários agudos,
independentemente de outros fatores de risco tradicionais 120. Estão
associados, também, à progressão de calcificação coronária avaliada pelo
CAC121, além de serem preditores independentes da extensão da doença
arterial coronária122 e de maior complexidade das lesões pela angiografia123.
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A microalbuminúria é definida pela relação albumina/creatinina
excretadas em amostra isolada de urina matinal, sendo o valor de
normalidade entre 30 mg/dl e 300 mg/dl124. A microalbuminúria é
considerada biomarcador de doença arterial coronária por sua associação
com outros fatores de risco tradicionais125,

126,

como hipertensão, DM2,

disfunção endotelial e inflamação127-130.

1.3 Marcadores genéticos

Tendo em vista que a condição genética contribui significativamente
para o risco global de doença arterial coronária, muitos estudos têm focado
suas hipóteses nas variações genéticas do sistema inflamatório.
Estudos de associação ampla do genoma identificaram single
nucleotide polymorphisms (SNPs) em genes localizados no cromossomo
9p21, associados à doença arterial coronária131 e ao DM2132. O SNP
rs10757278 foi o mais associado a risco de doença arterial coronária 133.
Esse SNP está localizado em um sítio ativador (enhancer), que serve de
ligação para fatores de transcrição envolvidos na resposta inflamatória134.
Estudo realizado por Zhang et al135 verificou que tanto o rs10757278 como o
rs10757274 estão associados a infarto do miocárdio na população chinesa.
Além disso, ambos os polimorfismos, bem como o SNP rs2383206, também
estão associados a aumento da suscetibilidade à aterosclerose 136.
O mRNA do gene da Lp-PLA2 é codificado pelo gene PLA2G7 137. A
relação de seus polimorfismos e a atividade da Lp-PLA2 nas doenças
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cardiovasculares foram estudadas por diversos grupos. Um grupo de
japoneses identificou a mutação do rs16874954 como fator de risco
independente para o desenvolvimento de doença arterial coronária em
homens138, entretanto, um estudo em coreanos sugeriu que esse genótipo
está associado a menor risco para doenças cardiovasculares139, tornando,
assim, a relação desse polimorfismo com doenças cardiovasculares ainda
inconsistente. Outro polimorfismo (rs1051931) foi associado a atividade
enzimática sérica de Lp-PLA2 em população caucasiana140, 141. Entretanto, o
efeito genético desse polimorfismo na atividade enzimática sérica e no
desenvolvimento

da

aterosclerose

varia

entre

os

estudos,

alguns

demonstrando que o alelo rs1051931 está associado a aumento da atividade
enzimática sérica140, 142 enquanto outros indicam baixa atividade141.
Estudo realizado por Um et al143 em relação ao polimorfismo 308G>A, localizado na região promotora do gene TNF-α, encontrou
associação com índice cintura-quadril em mulheres coreanas, tendo sido
implicado no desenvolvimento de resistência insulínica e obesidade. Yu et
al144, ao estudarem a associação entre polimorfismos do gene TNF-α e
fatores de risco para obesidade na população coreana, verificaram que o
alelo C do rs1799724 (C857T) atua como fator protetor, estando relacionado
a maiores valores de colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDLcolesterol) nessa população.
Poucos estudos avaliaram a relação de expressão de mRNA dos
genes da leptina, receptor da leptina, Lp-PLA2 (PLA2G7) e TNF-α e
aterosclerose.
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O aumento da expressão de mRNA de PLA2G7 foi identificado em
macrófagos de lesões ateroscleróticas em humanos145. Recentemente,
Kolodgie et al146 encontraram baixa expressão de PLA2G7 na doença
aterosclerótica precoce e maior expressão em lesões de placas com ruptura.
Existem dados limitados em relação à expressão gênica de
marcadores pró-inflamatórios e DM2. Tsiotra et al147 mostraram que a
expressão de mRNA dos genes da interleucina 6 (IL-6) e TNF-α estava
significativamente maior em mulheres com DM2 quando comparadas a
mulheres saudáveis. Similarmente, outro estudo observou que o padrão de
expressão dos genes IL-6 e TNF-α foi maior em indivíduos com tolerância
diminuída à glicose e portadores de DM2148.

Hipótese
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O presente estudo baseia-se na hipótese de que a prevalência de
aterosclerose subclínica avaliada por diferentes métodos depende da
situação do perfil glicídico.

Objetivos
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3.1 Primário

Determinar a prevalência de aterosclerose subclínica avaliada por
meio de CAC, USG, TE e ITB em indivíduos normais, com glicemia de jejum
alterada, tolerância diminuída à glicose e diabetes.

3.2 Secundários



Avaliar variáveis lipídicas e biomarcadores de acordo com o perfil
glicídico.



Avaliar os polimorfismos dos genes relacionados a doença
aterosclerótica e inflamação de acordo com o perfil glicídico.



Avaliar a expressão dos genes relacionados a inflamação e
resistência insulínica de acordo com o perfil glicídico.



Pesquisar quais marcadores se associam a aterosclerose
subclínica nos portadores de disglicemia.

Casuística
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4.1 Delineamento do estudo e população

Trata-se de estudo transversal, no qual os sujeitos de pesquisa foram
triados e avaliados nos ambulatórios das Seções Médicas de Dislipidemias e
de Hipertensão Arterial e Nefrologia do Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia no período de fevereiro de 2010 a março de 2013.
O projeto foi dividido em três linhas de investigação: pesquisa de
aterosclerose subclínica, avaliação de biomarcadores e, por fim, avaliação
de marcadores genéticos, como mostrado na Figura 3.
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FIGURA 3. Fluxograma dos exames aos quais os pacientes foram
submetidos.
CAC = escore de cálcio coronário; ITB = índice tornozelo-braquial;
Lp-PLA2 = fosfolipase A2 associada a lipoproteína; PCR-us =
proteína C-reativa ultrassensível; TE = teste ergométrico; TNF-α =
fator de necrose tumoral alfa; USG = ultrassonografia Doppler de
carótidas.

Foram selecionados 355 indivíduos, de forma consecutiva, com
indicação de TOTG segundo os critérios da ADA 149. Todos eram
assintomáticos do ponto de vista cardiovascular e sem diagnóstico de DM2
estabelecido ou de doença aterosclerótica em qualquer território arterial.
Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO A),
os sujeitos foram submetidos a exame clínico, TOTG e coleta de exames
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laboratoriais e genéticos, além de pesquisa de aterosclerose subclínica por
CAC, USG, TE e ITB, segundo fluxograma da Figura 4.

FIGURA 4. Fluxograma do estudo.
Apo = apolipoproteína; AC = escore de cálcio coronário; HbA1c =
hemoglobina glicada; ITB = índice tornozelo-braquial; Lp-PLA2 =
fosfolipase A2 associada a lipoproteína; PA = pressão arterial;
PCR-us = proteína C-reativa ultrassensível; T4L = hormônio
tiroxina livre; TCLE = termo de consentimento livre e esclarecido;
TE = teste ergométrico; TSH = hormônio tireoestimulante; USG =
ultrassonografia Doppler de carótidas.

Os valores da glicemia de jejum e de 2 horas após sobrecarga oral de
glicose no TOTG foram considerados para a classificação dos indivíduos
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entre os grupos. A Figura 5 apresenta os grupos controle, glicemia de jejum
alterada, tolerância diminuída à glicose e diabetes. Para a inclusão nos
grupos tolerância diminuída à glicose e diabetes foi considerada somente a
glicemia de 2 horas, independentemente dos valores de jejum; assim, os
portadores de glicemia de jejum alterada e tolerância diminuída à glicose ou
diabetes com base na glicemia de 2 horas foram incluídos, respectivamente,
nos grupos tolerância diminuída à glicose e diabetes.

GRÁFICO 3. Apresentação dos grupos por valores de glicemia de jejum
e após teste oral de tolerância a glicose.
DM = diabete melito; GJA = glicemia de jejum alterada; IG =
tolerância diminuída à glicose. (Adaptado de American Diabetes
Association149).
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4.2 Critérios de inclusão



Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.



Homens

e

mulheres

assintomáticos

para

doenças

cardiovasculares.


Indivíduos apresentando critérios da ADA149 para realização de
TOTG:

1. Adultos com sobrepeso ou obesidade (IMC > 25 kg/m²) e ao menos
um dos seguintes fatores de risco:


sedentarismo;



diabetes em parente de primeiro grau;



hipertensão arterial (≥ 140x90 mmHg ou tratamento para
hipertensão arterial);



HDL-colesterol < 35 mg/dl e/ou triglicérides > 250 mg/dl;



HbA1c ≥ 5,7%, glicemia de jejum alterada ou tolerância diminuída à
glicose em exames prévios;



outras condições clínicas associadas à resistência à insulina
(p. ex., acantosis nigricans).

2. Na ausência dos critérios anteriores, TOTG pode ser realizado em
sujeitos com mais de 45 anos de idade.
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4.3 Critérios de exclusão



Pacientes com diagnóstico clínico ou por exames subsidiários de
doença aterosclerótica em qualquer território arterial, como doença
arterial coronária, doença cerebrovascular ou doença arterial
periférica.



Pacientes com diagnóstico de diabete melito estabelecido.



Pacientes em uso de hipoglicemiante oral ou insulina.



Pacientes em vigência ou suspeita de processo inflamatório
sistêmico.



Portadores de bloqueio de ramo esquerdo ao eletrocardiograma de
repouso.



Gravidez ou amamentação.



Insuficiência cardíaca classe funcional III ou IV.



Insuficiência hepática.



Insuficiência renal estágios IV e V.



Hipotireoidismo não-controlado.



Pacientes com incapacidade para deambular em esteira.



Neoplasias clinicamente não-controladas.



Pacientes com sorologia positiva para HIV.



Mulheres em uso de terapia de reposição hormonal.
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4.4 Critérios de interrupção do estudo



Indivíduos que não desejassem mais participar do estudo.

Aspectos Éticos
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Todos

os

procedimentos

propostos

estão

de

acordo

com

recomendações e diretrizes das principais sociedades específicas da área
no Brasil, tendo sido o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em novembro de 2009
(processo nº 3852). Todos os pacientes que participaram do estudo
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido previamente
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
O material biológico (amostras de soro e amostras de ácidos
nucleicos) foi armazenado no Laboratório de Biologia Molecular para
estudos futuros, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e com
autorização do sujeito de pesquisa.
O suporte financeiro para a realização das análises genéticas e de
biomarcadores foi proveniente da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP, processo nº 2010/00201-8).

Métodos
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6.1 Avaliação clínica

As informações referentes a dados clínicos e medicamentos utilizados
pelos pacientes foram obtidas quando do preenchimento da ficha de
atendimento (ANEXO B). Os seguintes critérios foram adotados:
1.

História familiar de doença coronária prematura – parente de
primeiro grau com antecedente de doença coronária com
idade < 55 anos para o sexo masculino e < 65 anos para o
sexo feminino.

2.

Tabagismo – considerado tabagista atual o indivíduo que
fuma um ou mais cigarros ou qualquer quantidade ou tipo de
tabaco há, pelo menos, um mês e ex-tabagista, o indivíduo
que interrompeu o uso de cigarro ou tabaco há mais de um
mês150.

3.

Etilismo – considerado etilismo atual a ingestão de no mínimo
30 g de etanol para homens e 15 g de etanol para mulheres
ao menos 3 vezes na semana e ex-etilismo, o abandono do
vício há pelo menos um ano151.

4.

Atividade física – considerado regular qualquer exercício
realizado por no mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana.
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5.

Climatério pós-menopausa – ausência de ciclos menstruais
há pelo menos um ano152.

6.

Peso e altura – aferidos em balança antropométrica.

7.

IMC – calculado pela relação entre o peso e o quadrado da
altura, considerando-se: eutrofia, IMC < 25 kg/m²; sobrepeso,
IMC ≥ 25 kg/m² e < 30 kg/m²; e obesidade, IMC ≥ 30 kg/m² 153.

8.

Circunferência abdominal – aferida com fita métrica inelástica
na altura do ponto médio da distância entre a crista ilíaca
ântero-superior e o rebordo inferior do último arco costal, com
o paciente em pé e ao final da expiração.

9.

Hipertensão

arterial

esfigmomanômetro

–

pressão

automático

arterial
em

aferida

posição

com

sentada

após 5 minutos de repouso, sendo considerados hipertensão
o uso rotineiro de anti-hipertensivos ou a medida da pressão
de consultório > 140x90 mmHg154.
10. Dislipidemias – uso rotineiro de qualquer hipolipemiante ou
dosagem de colesterol de lipoproteína de baixa densidade
(LDL-colesterol) > 160 mg/dl e/ou triglicérides > 150 mg/dl
e/ou HDL-colesterol < 40 mg/dl para homens ou < 50 mg/dl
para mulheres34.
11. Hipotireoidismo controlado

– uso de levotiroxina com

dosagens de hormônio tireoestimulante (TSH) e hormônio
tiroxina

livre

(T4L)

dentro

da

normalidade.
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12. Síndrome metabólica – diagnóstico estabelecido pelas
recomendações do NCEP ATP III modificado, no qual é
necessária a presença de no mínimo 3 dos critérios
apresentados na Tabela 1155.

Tabela 1. Critérios diagnósticos de síndrome metabólica segundo o
NCEP ATP III155.
Critérios
Definição
Circunferência abdominal
Homens
> 102 cm
Mulheres
> 88 cm
≥ 150 mg/dl ou tratamento
Triglicérides
para hipertrigliceridemia
HDL-colesterol
Homens
< 40 mg/dl
Mulheres
< 50 mg/dl
Pressão arterial
Sistólica

≥ 130 mmHg ou tratamento antihipertensivo
≥ 85 mmHg ou tratamento antihipertensivo
≥ 100 mg/dl ou tratamento para
diabete melito

Diastólica
Glicemia de jejum

HDL-colesterol = colesterol de lipoproteína de alta densidade.

6.2 Amostras biológicas

Os exames laboratoriais foram coletados após jejum de 12 horas. As
análises laboratoriais realizadas na primeira coleta avaliaram parâmetros
relacionados ao metabolismo de glicídios e lipídeos: glicemia e insulina de
jejum e após 2 horas de sobrecarga com 75 g de glicose, HbA1c, peptídeo
C,

colesterol

apolipoproteína

total
B.

e
À

frações,
inflamação

triglicérides,
e

apolipoproteína

resistência

insulínica:

A1

e

PCR-us,

38

adiponectina, leptina, resistina, Lp-PLA2 e TNF-α. E exames para descartar
a presença de critérios de exclusão: TSH, T4L, ureia, creatinina, sódio,
potássio,

creatinofosfoquinase,

transaminase.

Na

segunda

aspartato
coleta

transaminase

foram

dosados

e

alanina

PCR-us

e

microalbuminúria, além do material para estudos genéticos.

6.2.1

Determinações laboratoriais

As concentrações plasmáticas glicêmicas antes e após 2 horas de
sobrecarga de 75 g de glicose foram determinadas pelo método enzimático
colorimétrico, assim como as concentrações séricas de triglicérides,
colesterol total, HDL-colesterol e creatinina. As concentrações séricas de
LDL-colesterol foram calculadas segundo a fórmula de Friedewald et al156
quando os triglicérides estavam abaixo de 400 mg/dl e pelo método
enzimático

colorimétrico

quando

concentrações séricas de

estavam

ureia,

aspartato

acima

desse

valor.

As

transaminase e alanina

transaminase foram avaliadas pelo método cinético UV e apolipoproteína A1,
apolipoproteína

B

e

PCR-us,

por

nefelometria.

As

dosagens

de

creatinofosfoquinase foram realizadas pelo método de Szasz modificado.
Para a determinação da HbA1c foi utilizado o método de cromatografia
líquida de alta eficiência.
As determinações de TSH, T4L, peptídeo C e insulina foram
realizadas por quimioluminescência.
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Para determinação das concentrações de adiponectina foi utilizado
imunoensaio enzimático do tipo “sanduíche”, utilizando o CHEMICON ®’s
Adiponectin Sandwich ELISA Kit (Chemicon International, CA, Estados
Unidos). Para determinação das concentrações de resistina, TNF-α e
Lp-PLA2 foram realizadas dosagens por Luminex™ xMAP e para as
dosagens de leptina foi utilizado radioimunoensaio.
Todas as determinações foram realizadas seguindo orientações dos
respectivos fabricantes. As monitorizações de precisão, exatidão e controle
de qualidade das determinações sérica, plasmática e de sangue total foram
realizadas pela determinação concomitante de soros controles normal e
patológico comerciais.
O Homeostasis Model Assessment Beta (HOMA B), que avalia a
função das células beta pancreáticas, foi calculado por meio da seguinte
fórmula157, 158.

HOMA B =

___(20 x insulina de jejum)___
(glicemia de jejum/18) - 3,5

tendo como valores de referência: ≤ 60%, secreção insuficiente de insulina
pelas células beta; ≥ 250%, hipersecreção de insulina pelas células beta; e
entre 60% e 250%, normais.
O Homeostasis Model Assessment IR (HOMA IR), que avalia a
resistência insulínica, foi calculado por meio da seguinte fórmula157, 158.
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O Homeostasis Model Assessment Beta (HOMA B), que avalia a
função das células beta pancreáticas, foi calculado por meio da seguinte
fórmula157, 158.

HOMA R = (glicemia de jejum x insulina de jejum)/405

tendo como valor de referência para normalidade < 2,71%.

6.3 Exames para detecção de aterosclerose subclínica

Todos os indivíduos foram submetidos aos seguintes exames para
detecção de aterosclerose subclínica: CAC, USG, TE e ITB. Os exames
foram categorizados como positivos ou negativos de acordo com critérios
previamente estabelecidos e serão descritos individualmente nos próximos
tópicos. Esses exames foram também avaliados de forma conjunta, sendo o
diagnóstico de aterosclerose subclínica realizado quando ao menos um dos
exames apresentava critério de positividade (Tabela 2).
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Tabela 2. Critérios de positividade para os exames de detecção de
aterosclerose subclínica34, 53, 61, 159, 162, 164.
Método
Escore de cálcio
coronário

Critérios de positividade
Diferente de zero

Ultrassonografia Doppler
de carótidas

EMI ≥ percentil ≥ 75 para
idade e sexo e/ou presença
de placa aterosclerótica

Teste ergométrico






Presença de infra
desnivelamento do
segmento ST ≥ 1 mm
em derivações
contíguas
Capacidade funcional
baixa < 5 METs
Sintomas de angina

Índice tornozelo braquial

< 0,9

Aterosclerose subclínica

Ao menos um dos exames
acima com critérios de
positividade

Referências bibliográficas
 Agatston AS et al., Quantification of
coronary artery calcium using ultrafast
computed tomography. J Am Coll
Cardiol. 1990;15(4):827-32
 Stein JH et al. Use of carotid
ultrasound to identify subclinical
vascular disease and evaluate
cardiovascular disease risk: a
consensus statement from the
American Society of
Echocardiography Carotid IntimaMedia Thickness Task Force.
Endorsed by the Society for Vascular
Medicine. J Am Soc Echocardiogr,
2008. 21(2): p. 93-111; quiz 189-90.
 Tzou WS et al. Distribution and
predictors of carotid intima-media
thickness in young adults. Prev
Cardiol, 2007. 10(4): p. 181-9.
 Touboul PJ et al. Mannheim carotid
intima-media thickness and plaque
consensus (2004-2006-2011). An
update on behalf of the advisory
board of the 3rd, 4th and 5th watching
the risk symposia, at the 13th, 15th
and 20th European Stroke
Conferences, Mannheim, Germany,
2004, Brussels, Belgium, 2006, and
Hamburg, Germany, 2011.
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2012;34(4):290-6.
 Meneghelo RS et al. III Diretrizes da
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Dislipidemias e Prevenção da
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cardiologia. 2013;101(4).
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6.3.1

Escore de cálcio coronário

A tomografia coronária com escore de cálcio consiste em exame sem
contraste, com doses baixas de radiação, e serve para a quantificação de
cálcio nas coronárias.
Os exames foram obtidos na Seção Médica de Tomografia do Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia por meio do aparelho Aquilion (Toshiba
Medical, Tochigi, Japão), com 64 fileiras de detectores, sendo a aquisição
dos dados tomográficos representada por imagens de média espessura
(3 mm) e baixa intensidade de radiação (50 mA, 120 kV) e acopladas ao
eletrocardiograma.
Os exames tiveram duração média de 10 minutos a 15 minutos, não
utilizaram contraste, não necessitaram de jejum e requereram apenas uma
pausa respiratória do paciente para a aquisição das imagens. O protocolo
padrão do estudo incluiu:


posicionamento do paciente em decúbito dorsal horizontal;



colocação de eletrodos para o registro eletrocardiográfico durante
a realização do exame;



obtenção de imagem que permitia a identificação precisa da
situação do coração no interior da caixa torácica;



aquisição das imagens.

A

medida

do

CAC

foi

realizada

em

estação

de

trabalho

computadorizada com programa específico para esse fim e avaliada por
médico treinado. O CAC foi considerado presente quando sua densidade na
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artéria coronária era > 130 HU em ao menos 3 pixels contínuos (> 1 mm²) da
mesma coronária44. O CAC compreendia a soma dos escores individuais
das artérias coronárias esquerda e direita.
Para o diagnóstico de aterosclerose subclínica foi considerado como
positivo qualquer valor diferente de zero159.
O CAC também foi analisado de acordo com categorias: 0 (ausência
de cálcio nas artérias coronárias), 1-10, 11-100, 101-400 e > 400160.
Também foi avaliado de forma quantitativa e segundo os critérios do estudo
MESA, considerando-se o percentil para idade, sexo e etnia161.

6.3.2

Ultrassonografia Doppler de carótidas

A USG foi realizada na Seção de Ecocardiografia do Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia por meio de ultrassonografia de alta resolução
Vivid 7 (GE, Estados Unidos) e transdutor de alta frequência tipo linear
de 9 MHz com medida automatizada, por médico responsável, que não tinha
acesso aos dados clínicos do paciente. Foram avaliadas a EMI da parede
posterior das artérias carótidas comuns esquerda e direita, a presença de
placas ateroscleróticas e o fluxo, para detecção de possíveis lesões
estenosantes em carótidas comuns, internas e externas.
O exame foi considerado positivo para aterosclerose subclínica na
presença

de

qualquer

lesão

estenosante

(placa)

e/ou

EMI

com

percentil ≥ 75 para idade, sexo e raça, segundo os critérios do estudo
MESA53 (ANEXO C) para indivíduos de todas as raças com idade > 45 anos
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e os critérios do estudo de Bogalusa61 (ANEXO D) para indivíduos com
idade < 45 anos. A identificação de placas nas artérias carótidas foi feita
segundo o Consenso de Mannheim162, assim como o grau de obstrução,
cuja definição seguiu os preceitos do Consenso da Sociedade Americana de
Radiologia163.
A EMI foi avaliada também pela EMI máxima e por sua média
composta, calculada pela média entre a EMI direita e a EMI esquerda.

6.3.3

Teste ergométrico

O TE foi realizado na Seção de Ergometria e Reabilitação do Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia, em esteira, seguindo os protocolos de
Bruce, Bruce Modificado ou Ellestad, com o objetivo de avaliar isquemia
miocárdica induzida pelo esforço. Os exames foram realizados sob o uso
rotineiro das medicações de cada paciente.
A interrupção do exame ocorreu após observação da frequência
cardíaca máxima ou sintomas clínicos incluindo exaustão, com critérios de
interrupção segundo diretrizes estabelecidas. O exame foi considerado
alterado quando houve infradesnivelamento horizontal/descendente do
segmento ST, medido no ponto J, ≥ 1 mm, dor sugestiva de doença arterial
coronária, arritmias ventriculares complexas sustentadas, platô ou queda da
pressão arterial sistólica no esforço ou capacidade funcional < 5 METs164.
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6.3.4

Índice tornozelo-braquial

Os exames de ITB foram executados na Seção Médica de
Dislipidemias do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Com o paciente
em posição supina, após repouso de 5 minutos, foi realizada palpação dos
pulsos arteriais pedioso, tibial posterior, poplíteo e braquial bilateralmente. A
seguir, foram medidas as pressões sistólicas em cada um dos membros,
utilizando-se ultrassonografia de 5 MHz. Foi utilizada a relação entre as
pressões sistólicas nos braços e nas pernas para o cálculo do ITB,
considerado normal quando ≥ 0,954. O exame foi considerado positivo com
pelo menos uma das relações < 0,9.
O TE foi realizado na Seção de Ergometria e Reabilitação do Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia, em esteira, seguindo os protocolos de
Bruce, Bruce Modificado ou Ellestad, com o objetivo de avaliar isquemia
miocárdica induzida pelo esforço. Os exames foram realizados sob o uso
rotineiro das medicações de cada paciente.
O TE foi realizado na Seção de Ergometria e Reabilitação do Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia, em esteira, seguindo os protocolos de
Bruce, Bruce Modificado ou Ellestad, com o objetivo de avaliar isquemia
miocárdica induzida pelo esforço. Os exames foram realizados sob o uso
rotineiro das medicações de cada paciente.
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6.4 Técnicas de biologia molecular

6.4.1

Extração do DNA genômico

O DNA genômico dos pacientes foi extraído em triplicata, partindo de
200 µl de sangue total, utilizando o conjunto de reagentes de extração de
DNA QIAamp DNA Blood (Qiagen Inc., Valencia, Estados Unidos). As
amostras de DNA extraídas foram quantificadas no sistema Quibit
(Invitrogen, Life Technologies, NY, Estados Unidos) e diluídas para 10 ng/µl,
no próprio tampão de eluição do reagente utilizado, e armazenadas em
congelador a -30°C até seu processamento.

6.4.2

Determinação de single nucleotide polymorphisms por
pirossequenciamento

A determinação de SNPs foi realizada por meio do sistema PyroMark
Q24 (Qiagen Inc., Valencia, Estados Unidos). Esse sistema baseia-se no
princípio de pirossequenciamento, sendo os iniciadores para a reação em
cadeia da polimerase e para a reação de pirossequenciamento construídos
pelos pesquisadores deste projeto utilizando o programa PyroMark Assay
Desing 2.0 (Qiagen, Inc., Valencia, Estados Unidos) e fornecidos pela
Qiagen (Qiagen, Inc., Valencia, Estados Unidos).
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Na reação em cadeia da polimerase, cujo produto foi utilizado para a
genotipagem no pirossequenciamento, seguiu-se o seguinte protocolo para
cada reação: 12,5 µl de Pyromark PCR Master Mix, 2,5 µl de
Coralload, 0,5 µl de iniciadores sense e anti-sense de 0,01 nM e 10 ng/µl de
DNA, totalizando volume final de 25 µl. Utilizaram-se os seguintes ciclos
térmicos no termociclador: desnaturação inicial de 95oC por 15 minutos,
seguida de 45 ciclos de amplificação (30 segundos a 94ºC, 30 segundos na
temperatura específica de cada gene analisado e 30 segundos a 72ºC,
finalizando por 10 minutos a 72ºC).

6.4.3

Procedimento de pirossequenciamento

O protocolo para reação de pirossequenciamento consiste em preparo
do produto da reação em cadeia da polimerase por meio de sistema de
vácuo combinado com as etapas de fixação, desnaturação e lavagem. Na
programação do aparelho Pyromark Q24 da Qiagen para genotipagem,
utilizou-se programa de software fornecido pelo fabricante, em que é definida
a sequência a ser analisada e a ordem de dispensação dos nucleotídeos. No
aparelho os seguintes reagentes são carregados: mistura de enzimas,
substrato

e

4

desoxinucleotídeos

(A,

T,

C

e

G).

Durante

o

pirossequenciamento, os desoxinucleotídeos são adicionados à cadeia de
DNA presente no produto da reação em cadeia da polimerase. A adição
desses nucleotídeos na sequência de DNA gera um pico de luz que é
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registrado em gráfico e posteriormente traduzido para o fenótipo do
indivíduo.
Foram selecionados 6 SNPs (PLA2G7 rs1051931 e rs16874954,
cromossomo 9p21 rs2383206, rs10757274, rs10757278 e gene de TNF-α
rs1799724). Para cada SNP analisado foram construídos dois iniciadores,
sendo um deles obrigatoriamente marcado com biotina e uma sonda,
totalizando 18 oligonucleotídeos ou iniciadores (Tabela 3).
Após as etapas de otimização da reação em cadeia da polimerase
para os SNPs avaliados foi possível prosseguir com a realização das
reações de pirossequenciamento para a determinação dos genótipos
referentes a esses SNPs específicos, utilizando-se o método descrito de
pirossequenciamento.
Tabela 3. Relação dos oligonucleotídeos sintetizados para a reação
de pirossequenciamento.
Nome do oligonucleotídeo
Sequência
F1-TNFα rs1799724
5´biotina-CAgggCTATggAAgTCgAgTA-3´
R1-TNFα rs1799724
5´- TTTCATTCTgACCCggAgAC -3´
S1- TNFα rs1799724
5´- TCTACATggCCCTgTC -3´
F1- rs10757278
R1- rs10757278

5´ TggAAAgTgACAAAgAggACAgTT -3´

S1- rs10757278

5´ biotina - CCAggACTACCTCTAgTTCCACAT -3´
5´- TgTggTCATTCCggT-3´

F1- rs2383206
R1- rs2383206
S1- rs2383206

5´ CCCgATgATTTTCAgTTAACCA 3´
5´- biotina- AggATTCAggCCATCTTgCA -3´
5´- TTCCTTAgAAATgTTATTgT -3´

F1- rs10757274
R1- rs10757274
S1- rs10757274

5´ - ACATggTgATgggAggTACTg -3´
5 biotina ´- CCTCTgATTAgAATTCCCTACCC-3´
5´- AAATCTAAgCTgAgTgTTg -3´

F1- PLA2G7 rs1051931
R1- PLA2G7 rs1051931
S1- PLA2G7 rs1051931

5´- biotina gCTAATgAAgCTTTgTTgCTAAgA -3´
5´ - CATgCTCAAATTAAAgggAgACA -3´
5´- gggAgACATAgATTCAAATg -3´

F1- PLA2G7 rs16874954
R1- PLA2G7 rs16874954
R1- PLA2G7 rs16874954

5´ biotina - ATgggggCAAAAgAATAgCCTTAT-3´
5 ´- CCATCCCCATgAAATgAACAAT-3´
5´- TTTggTggAgCAACg-3´
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6.4.4

Extração de RNA de sangue periférico

O RNA total foi extraído utilizando-se o Qiaamp RNA Blood Minikit
(Qiagen, Alemanha). Todos os procedimentos foram realizados seguindo-se
o protocolo descrito pelo fabricante.

6.4.5

Análise de expressão gênica por proteína C-reativa em tempo
real

A quantificação da expressão de mRNA dos genes leptina, TNF-α,
receptor da leptina e Lp-PLA2 em leucócitos totais do sangue periférico foi
realizada por transcrição reversa seguida de reação em cadeia pela
polimerase em tempo real utilizando-se o sistema de amplificação TaqMan
RT-qPCR, que contém sondas marcadas com fluoróforos de sinal (reporter)
e bloqueador (quencher) do tipo MGB (Applied Biosystems, Foster City,
Estados Unidos). O DNA complementar foi sintetizado utilizando-se 400 ng
de RNA, 200 ng de oligonucleotídeos aleatórios (random primers) (Invitrogen
Corporation, Carlsbad, Estados Unidos), dithiothreitol 20 mmol/l (Invitrogen
Corporation, Carlsbad, Estados Unidos), dNTPs 200 mol/l (GE Healthcare do
Brasil, Brasil), enzima SuperScript® II RT RNase H- 100-200 U e tampão RT
(Tris-HCl 50 mM, KCl 75 mM, MgCl2 3 mM) (Invitrogen Corporation,
Carlsbad, Estados Unidos), em volume final de 20 μl por reação, contendo
água esterilizada e tratada com dietilpirocarbonato. O ensaio de transcrição
reversa foi realizado em aparelho Mastercycler Personal (Eppendorf,
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Hamburgo, Alemanha) com as seguintes etapas: 25oC por 10 minutos, 42ºC
por 50 minutos, e 70ºC por 15 minutos. O DNA complementar obtido foi
armazenado a -20ºC até a realização da reação em cadeia pela polimerase
em tempo real. Os demais reagentes foram fornecidos em solução
denominada Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, Estados Unidos),
contendo MgCl2 25 mM, dNTPs 10 mM, enzima AmpEraseR UNG 30 U,
enzima AmpliTaq Gold 150 U e tampão de reação (TaqMan® Universal PCR
Master Mix, Life Technologies, NY, Estados Unidos), em volume final
de 25 μl por reação.
A amplificação pela reação em cadeia pela polimerase em tempo real
foi realizada de acordo com as seguintes etapas: (1) um ciclo de 2 minutos a
50ºC (ativação da enzima UNG); (2) um ciclo de 10 minutos a 95ºC
(inativação da enzima UNG); (3) 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC
(desnaturação) e 1 minuto a 60ºC (hibridização e extensão). Os sinais de
fluorescência emitidos pelos fluoróforos das sondas TaqMan foram
detectados pelo equipamento ABI Prism 7500 Fast (Applied Biosystems,
Foster City, Estados Unidos). Os dados foram analisados utilizando-se o
programa Sequence Detection Software v1.2.3 (Applied Biosystems, Foster
City, Estados Unidos), que gera curvas semilogarítmicas dos sinais de
amplificação.
A quantificação relativa da expressão gênica foi realizada utilizandose um controle endógeno, o qual foi selecionado com base na avaliação de
6 diferentes genes (GAPD, HRPT1, SDHS, HMBS, B2M e UBC) em 10 anos
de cDNAs provenientes de pacientes dos 3 grupos. Após a reação de
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transcrição reversa seguida de reação em cadeia pela polimerase em tempo
real, os dados foram analisados no programa geNorm (PrimerDesign Ltd.,
Southampton, Reino Unido). O gene com menor variação entre as amostras
foi escolhido como controle endógeno.
As eficiências das reações dos genes em estudo e controle endógeno
foram determinadas utilizando-se como parâmetro o ciclo threshold165. Os
resultados de expressão gênica por reação em cadeia pela polimerase em
tempo real foram comparados entre os grupos utilizando-se a equação
descrita por Livak & Schmittgen166.

Análise Estatística
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Para o cálculo do tamanho amostral, considerou-se o CAC como
marcador de aterosclerose subclínica e a hipótese geral de diferença entre
as prevalências de aterosclerose nos grupos de pacientes normais, glicemia
de jejum alterada, tolerância diminuída à glicose e diabetes. Segundo dados
do estudo de Meigs et al51, a prevalência de aterosclerose subclínica
diagnosticada pelo CAC foi de 19,2% entre normais, de 38,5% entre os
pacientes pré-DM2 e de 46,4% entre os portadores de DM2 recémdiagnosticado. Com base nesses dados, com poder do teste estatístico de
80% e nível de significância de 5%,

estimou-se serem necessários

285 pacientes (95 em cada grupo).
As características pessoais e clínicas dos pacientes foram descritas
segundo o grupo com o uso de frequências absolutas e relativas para as
características qualitativas e medidas resumo (média, desvio padrão,
mediana, mínimo e máximo) para as características quantitativas. Foram
verificadas as associações entre as características qualitativas e os grupos
com o uso dos testes qui-quadrado, exato de Fisher167 ou da razão de
verossimilhanças168 e comparadas as características quantitativas entre os
grupos com o uso dos testes Kruskal-Wallis ou ANOVA169 seguidos de
comparações múltiplas de Dunn e Bonferroni169, respectivamente.
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Os diagnósticos de aterosclerose foram descritos segundo as
características avaliadas, sendo verificada a existência de associação com o
uso de testes qui-quadrado, exato de Fisher ou de razão de verossimilhança
e comparadas as características quantitativas segundo a presença de
aterosclerose com o uso dos testes t de Student ou Mann-Whitney168.
Foi estimado o modelo de regressão logística múltipla 170 para
diagnóstico de aterosclerose, selecionando-se as variáveis que nos testes
bivariados apresentaram níveis descritivos significantes (P < 0,05), em
decorrência do baixo número de pacientes sem o diagnóstico de
aterosclerose, mantendo-se nos modelos finais apenas as variáveis com
nível de significância < 0,05 (P < 0,05) conjuntamente.
Para o cálculo da frequência de haplótipos e desequilíbrio de ligação
foi utilizado o programa para análise de dados em genética populacional
Arlequin® versão 2.0, e para a análise das frequências de genótipos e alelos
foi utilizada a lei de Hardy-Weinberg.
Em todas as conclusões obtidas por meio das análises inferenciais foi
utilizado o nível de significância α = 5%.
Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010 para Windows
para o adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas
foram realizadas com o programa estatístico R versão 2.15.2 e IBM® SPSS®
versão 19.

Resultados
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8.1 Características clínicas e laboratoriais dos grupos

A amostra foi composta por 340 pacientes, sendo 103 (30,3%) do
grupo controle, 80 (23,5%) do grupo glicemia de jejum alterada, 98 (28,8%)
do grupo tolerância diminuída à glicose e 59 (17,4%) do grupo diabetes. O
fluxograma da Figura 5 mostra a triagem de pacientes e quantos deles foram
submetidos a cada um dos exames.
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FIGURA 5.

Fluxograma de indivíduos submetidos a triagem e a cada
um dos exames propostos.
AS = aterosclerose subclínica; C = controle; CAC = escore de
cálcio coronário; DM = diabete melito; GJA = glicemia de
jejum alterada; IG = tolerância diminuída à glicose; ITB = índice
tornozelo-braquial; LEP = mRNA do gene da leptina;
LEPRE = mRNA do gene do receptor da leptina; LpPLA2 = fosfolipase A2 associada a lipoproteína; PCR =
proteína C-reativa; TE = teste ergométrico; TNF-α = fator de
necrose tumoral alfa; TOTG = teste oral de tolerância a glicose;
USG = ultrassonografia Doppler de carótidas.

Conforme pode ser observado na Tabela 4, a maioria dos pacientes
dos quatro grupos investigados era do gênero feminino (62,4%), 89,62% das
quais com diagnóstico de menopausa. A maior parte da população era da
raça branca, apresentava hipertensão arterial e dislipidemias, nunca havia
fumado e não tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas.
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Os grupos controle e glicemia de jejum alterada apresentaram,
respectivamente, 45,1% e 47,5% de pacientes com IMC entre 25 g/m²
e 29 kg/m², enquanto os grupos tolerância diminuída à glicose e diabetes
apresentaram, respectivamente, 35,7% e 37,3% de pacientes com IMC
nessa mesma faixa.
Os resultados inferenciais confirmaram as suspeitas descritas na
Tabela 4, em que os grupos apresentam o mesmo perfil quanto à maioria
das características clínicas gerais, à exceção de síndrome metabólica
(P < 0,001) e atividade física (P = 0,010), em que:


o grupo controle apresentou menor porcentagem de síndrome
metabólica (43,7%) quando comparado aos outros três grupos
(78,5%);



o grupo glicemia de jejum alterada apresentou maior porcentagem
de praticantes de atividade física (57,7%) quando comparado aos
outros três grupos (40,2%).

Considerando outras características clínicas e antropométricas
apresentadas nas Tabelas 4 e 5, não foram observadas diferenças
estatisticamente significantes entre os grupos.
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Tabela 4. Distribuição das características
pacientes, segundo o grupo.
Variável

clínicas

gerais

dos

Grupos
C

GJA

IG

DM

Total

P

feminino
masculino
Total

65 (63,1)
38 (36,9)
103 (100)

46 (57,5)
34 (42,5)
80 (100)

67 (68,4)
31 (31,6)
98 (100)

34 (57,6)
25 (42,4)
59 (100)

212 (62,4)
128 (37,6)
340 (100)

0,407*

branco
pardo
negro
amarelo
Total

73 (70,9)
16 (15,5)
11 (10,7)
3 (2,9)
103 (100)

53 (66,3)
14 (17,5)
12 (15)
1 (1,3)
80 (100)

58 (59,2)
26 (26,5)
10 (10,2)
4 (4,1)
98 (100)

38 (64,4)
11 (18,6)
8 (13,6)
2 (3,4)
59 (100)

222 (65,3)
67 (19,7)
41 (12,1)
10 (2,9)
340 (100)

0,651†

não
sim
Total

77 (74,8)
26 (25,2)
103 (100)

56 (70)
24 (30)
80 (100)

62 (63,3)
36 (36,7)
98 (100)

48 (81,4)
11 (18,6)
59 (100)

243 (71,5)
97 (28,5)
340 (100)

0,082*

não
sim
Total

36 (35)
67 (65)
103 (100)

25 (31,3)
55 (68,8)
80 (100)

22 (22,4)
76 (77,6)
98 (100)

16 (27,1)
43 (72,9)
59 (100)

99 (29,1)
241 (70,9)
340 (100)

0,251*

não
sim
Total

23 (22,3)
80 (77,7)
103 (100)

19 (23,8)
61 (76,3)
80 (100)

17 (17,3)
81 (82,7)
98 (100)

18 (30,5)
41 (69,5)
59 (100)

77 (22,6)
263 (77,4)
340 (100)

0,294*

não
sim
Total

58 (56,3)
45 (43,7)
103 (100)

12 (15)
68 (85)
80 (100)

24 (24,5)
74 (75,5)
98 (100)

15 (25,4)
44 (74,6)
59 (100)

109 (32,1) <0,001*
231 (67,9)
340 (100)

nunca fumou
ex tabagista
tabagismo atual
Total
Atividade física, n (%)
não
sim

62 (60,2)
26 (25,2)
15 (14,6)
103 (100)

42 (52,5)
23 (28,8)
15 (18,8)
80 (100)

54 (55,1)
34 (34,7)
10 (10,2)
98 (100)

31 (52,5)
21 (35,6)
7 (11,9)
59 (100)

189 (55,6)
104 (30,6)
47 (13,8)
340 (100)

53 (52,5)
48 (47,5)

33 (42,3)
45 (57,7)

60 (62,5)
36 (37,5)

40 (67,8)
19 (32,2)

186 (55,7)
148 944,3)

Total

101 (100)

78 (100)

96 (100)

59 (100)

334 (100)

Gênero, n (%)

Raça, n (%)

AF+DAC, n (%)

HAS, n (%)

DLP, n (%)

SM, n (%)

Tabagismo, n (%)
0,513*

0,010*

Continuar
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Continuação
Variável

Grupos
C

GJA

IG

DM

Total

P

não

83 (80,6)

63 (79,7)

77 (79,4)

46 (78)

269 (79,6)

sim
Total
Hipotireodismo n (%)

20 (19,4)
103 (100)

16 (20,3)
79 (100)

20 (20,6)
97 (100)

13 (22)
59 (100)

69 (20,4)
338 (100)

0,983*

não
sim
Total

93 (90,3)
10 (9,7)
103 (100)

78 (97,5)
2 (2,5)
80 (100)

93 (94,9)
5 (5,1)
98 (100)

57 (96,6)
2 (3,4)
59 (100)

321 (94,4)
19 (5,6)
340 (100)

0,192†

até 24
25 a 29
30 ou mais
Total

22 (21,6)
46 (45,1)
34 (33,3)
102 (100)

15 (18,8)
38 (47,5)
27 (33,8)
80 (100)

15 (15,3)
35 (35,7)
48 (49)
98 (100)

11 (18,6)
22 (37,3)
26 (44,1)
59 (100)

63 (18,6)
141 (41,6)
135 (39,8)
339 (100)

0,298*

Etilismo n (%)

IMC (Kg/m2) n (%)

* Qui-quadrado de Pearson. † Exato de Fisher ou sua extensão.
AF+DAC = antecedente familiar positivo para doença arterial coronária; C = controle; DLP =
dislipidemias; DM = diabete melito; GJA = glicemia de jejum alterada; HAS = hipertensão
arterial sistêmica; IG = tolerância diminuída à glicose; IMC = índice de massa corporal; SM =
síndrome metabólica
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Tabela 5. Metodologia das análises laboratoriais.
Grupos
C
n=103

Variável
Idade (anos)
média (DP)
58,5 (7,5)
mediana
(mín;max)
58 (43;72)
Anos de acompanhamento
média (DP)
mediana
(mín;max)
Peso (Kg)
média (DP)
mediana
(mín;max)
Altura (m)
média (DP)
mediana
(mín;max)

GJA
n=80

IG
n=98

DM
n=59

Total
n=340

58,6 (6,8)

60,1 (7,9)

58,7 (7,3)

59,0 (7,4)

P

0,349*
58 (46;72)

61,5 (29;75)

58 (43;74)

59 (29;75)

4,4 (3,5)

4,6 (3,5)

4,3 (3,4)

3,4 (3,7)

4,3 (3,5)

4 (0;10)

5 (0;10)

4 (0;10)

2 (0;10)

4 (0;10)

75,5 (17,5)

76,6 (14,8)

77,7 (15,9)

76,6 (17,5)

76,6 (16,4)

0,211*

0,582*
70,8 (44;146) 77 (47;125)

77,5 (48;128) 75 (41,7;137) 75 (41,7;146)

1,6 (0,1)

1,6 (0,1)

1,6 (0,1)

1,6 (0,1)

1,6 (0,1)

1,6 (1,5;1,9)

1,6 (1,5;1,9)

1,6 (1,4;1,8)

1,6 (1,4;2)

1,6 (1,4;2)

28,8 (4,7)
27,8
(20,9;43,3)

30,2 (4,9)
29,6
(21,3;43,8)

29,3 (5,2)
29,3
(17,4;43)

29,3 (5)
28,6
(17,4;44,1)

132,5 (21,1)
130
(90;180)

131,9 (21)

132,5 (19,9)

130 (90;200)

136,6 (19,1)
140
(100;200)

130 (90;200)

81,8 (11,4)

81,7 (11,5)

84,6 (10,7)

82,2 (11,5)

80 (60;120)

80 (60;110)

80 (70;120)

80 (60;122)

99,6 (10,7)

102,6 (11,9)

100,0 (12,4)

100,1 (12,1)

0,276*

IMC (Kg/m2)
média (DP)
28,7 (5)
mediana
27,7
(mín;max)
(19;44,1)
PAS (mm/Hg)
média (DP)
130,9 (18,3)
mediana
130
(mín;max)
(100;180)
PAD (mmHg)
média (DP)
81,7 (11,5)
mediana
(mín;max)
80 (60;110)
CA (cm)
média (DP)
98,1 (13)
mediana
(mín;max)
97 (64;144)

0,068*

0,339*

0,291*

0,068†
99 (74;129)

102 (74;139)

98 (71;140)

99 (64;144)

* Kruskal-Wallis. † ANOVA.
C = controle; CA = circunferência abdominal; DM = diabete melito; DP = desvio padrão; GJA
= glicemia de jejum alterada; IG = tolerância diminuída à glicose; IMC = índice de massa
corporal; máx = máximo; mín = mínimo; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão
arterial sistólica
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As análises dos exames relacionados ao metabolismo glicídico estão
apresentadas na Tabela 6. Houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos para todas as variáveis estudadas.

Tabela 6. Descrição dos exames relacionados
glicídico, segundo o grupo.

ao

metabolismo

Grupos
Variável

C

GJA

IG

DM

Total

n=103

n=80

n=98

n=59

n=340

108,8 (6,5)

105,9 (12,7)

132,7 (43,7)

106,9 (24,1)

P

Glicemia de jejum (mg/dl)
média (DP)
mediana
(mín;max)
Glicemia 2h
(mg/dl)
média (DP)
mediana
(mín;max)

91,5 (5,7)

0,000*
93 (63;99)

108 (100;129)

106 (63;139)

121 (87;314)

104 (63;314)

106,3 (16,9)

111,4 (18,5)

162,2 (15,7)

264,0 (71,0)

151,0 (65,8)

106 (63;137)

111 (59;139)

159,5 (140;199)

239 (200;539)

133,5 (59;539)

5,8 (0,4)

5,9 (0,4)

6 (0,4)

6,9 (1,6)

6,1 (0,8)

5,8 (4,6;7)

5,9 (5;6,9)

6 (5,2;7,3)

6,4 (5,2;12,6)

5,9 (4,6;12,6)

13,5 (11,4)

16,3 (27,3)

12,9 (7,9)

13,1 (16,7)

0,000*

HbA1c (%)
média (DP)
mediana
(mín;max)

0,000*

Insulina de jejum (ulU/mL)
média (DP)
mediana
(mín;max)

9,9 (7,7)

0,000*
8,1 (2;6)

10,9 (4;77)

11,7 (4;267)

12,5 (2;53)

10,5 (2;267)

68,3 (45)

72,3 (50,3)

127,3 (73,8)

103,7 (75,4)

92,4 (66,1)

65 (6;233)

56,4 (6;256)

112,7 (30;335)

85,3 (8;291)

76,7 (6;335)

2,6 (1,2)

3 (1,3)

3,4 (1,8)

3,1 (1,5)

3,5 (1,5)

2,5 (1;8,2)

2,7 (1,2;7,8)

3,1 (1,4;16,6)

2,8 (0,6;16,6)

3,4 (0,6;7,5)

2,2 (1,7)

3,7 (3,4)

4,3 (7,4)

4,5 (3)

3,5 (4,7)

1,9 (0,4;11,1)

2,8 (0,9;24,5)

2,9 (0,9;71,8)

3,7 (0,5;21)

2,7 (0,4;71,8)

Insulina 2 horas (uIU/mL)
média (DP)
mediana
(mín;max)
Peptídeo C
(ng/mL)
média (DP)
mediana
(mín;max)

0,000*

0,000*

Homa IR (%)
média (DP)
mediana
(mín;max)

0,000*

Homa B (%)
média (DP)
129,3 (135,4)
104,8 (78,0)
140,4 (214,8)
80,5 (49,1)
118,2 (144,8)
0,001*
mediana
(mín;max)
94,1 (30,1194,4) 88,8 (28,7;526,7) 101,9 (28,7;2088) 71,4 (7,2;197,4) 91,9 (30;2088)
* Kruskal-Wallis.
C = controle; DM = diabete melito; DP = desvio padrão; GJA = glicemia de jejum alterada;
IG = tolerância diminuída à glicose; máx = máximo; mín = mínimo.
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Os resultados dos exames laboratoriais, resumidos na Tabela 7, em
sua maioria, não evidenciaram diferenças entre os grupos, com exceção do
HDL-colesterol (P = 0,021) e da microalbuminúria (P = 0,016), em que o
grupo

diabete

melito

apresentou

menor

HDL-colesterol

e

maior

microalbuminúria quando comparado aos outros três grupos. Vale também
ressaltar que os grupos controle, glicemia de jejum alterada e tolerância
diminuída à glicose apresentaram níveis estatisticamente iguais de HDLcolesterol e microalbuminúria.
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Tabela 7. Medidas-resumo dos resultados dos exames laboratoriais
dos pacientes, segundo o grupo.
Grupos
Variável
CT (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;max)

C
n=103
201,4 (39,2)
200 (133;397)

GJA
n=79
202,5 (49,5)
198 (106;346)

Grupos
IG
n=98
197 (42)
192 (116;327)

DM
n=59
194,8 (41,5)
196 (114;304)

Total
n=339
199,2 (42,9)
196 (106;397)

TG (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;max)

n=103
170,6 (120,9)
143 (43;994)

n=79
170,6 (120,9)
143 (43;994)

n=98
172,9 (77,6)
156,5 (55;383)

n=59
193,1 (121,2)
141 (33;662)

n=339
174,6 (108,6)
147 (33;994)

0,293*

HDL-c (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;max)

n=103
49,4 (12,9)
48 (27;92)

n=79
49,4 (12,9)
48 (27;92)

n=98
47,7 (13,5)
46 (25;103)

n=59
43,6 (10,5)
41 (27;82)

n=339
47,7 (12,8)
46 (25;103)

0,021*

LDL-c (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;max)

n=102
118,4 (34,4)
119 (60;295)

n=75
118,4 (34,4)
119 (60;295)

n=98
114,3 (38,5)
107,5 (53;229)

n=59
11,7 (32,7)
107 (33;174)

n=334
116,9 (38,2)
115 (33;295)

0,504*

Não HDL (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;max)

n=103
152 (39,7)
151 (92;353)

n=79
152 (39,7)
151 (92;353)

n=98
148,9 (40,9)
146,5 (67;267)

n=59
151,2 (40,7)
144 (76;274)

n=339
151,4 (41,9)
149 (60;353)

0,948*

Apo B/Apo A1
média (DP)
mediana (mín;max)

n=96
0,7 (0,6)
0,7 (0,3;6,2)

n=77
0,7 (0,6)
0,7 (0,3;6,2)

n=94
0,7 (0,3)
0,7 (0,3;2,6)

n=59
0,8 (0,8)
0,7 (0,4;6,2)

n=326
1,1 (5,8)
0,7 (0,2;104,3)

0,602*

ClCr (ml/min)
média (DP)
mediana (mín;max)

n=102
91,3 (29,3)
(46,8;228,1)

n=80
91,3 (29,3)
86,9 (46,8; 228,1)

n=98
86,7 (26,8)
80,4 (45,7;179,5)

n=59
92,5 (27,2)
92,4 (41,4;171,4)

n=339
89,7 (28,2)
86,4 (36,3;228,1)

0,344*

* Kruskal-Wallis.
Apo = apolipoproteína; C = controle; ClCr = clearance de creatinina; CT = colesterol total;
DM = diabete melito; DP = desvio padrão; GJA = glicemia de jejum alterada, IG = tolerância
diminuída à glicose; HDL-colesterol = colesterol de lipoproteína de alta densidade; LDLcolesterol = colesterol de lipoproteína de baixa densidade; máx = máximo; mín = mínimo;
não-HDL-colesterol = colesterol não-HDL; TG = triglicérides.

O Gráfico 4 traz a frequência do uso de algumas medicações
utilizadas pelos pacientes. Como se pode notar, as estatinas eram utilizadas
por grande parte dos pacientes (66,5%). A maioria das medicações
apresentadas foi igualmente utilizada, à exceção dos bloqueadores dos
canais de cálcio (P = 0,021) e dos fibratos (P = 0,011), em que:


os grupos tolerância diminuída à glicose e diabetes utilizavam
mais bloqueadores dos canais de cálcio (36,9%) quando

P
0,730*
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comparados aos grupos controle e glicemia de jejum alterada
(21,9%);


o grupo diabetes utilizava mais fibratos (10,2%) quando
comparado aos demais grupos (2,1%).

GRÁFICO 4. Medicações em uso de acordo com os grupos.
AAS = ácido acetilsalicílico; BCC = bloqueadores dos canais de
cálcio;
BRA
=
bloqueadores
dos
receptores
de
angiotensinogênio; C = controle; DM = diabete melito; Diuréticos
= tiazídicos (hidroclorotiazida e clortalidona); GJA = glicemia de
jejum alterada; IECA = inibidores da enzima de conversão da
angiotensina; IG = tolerância diminuída à glicose.
* P = 0,011; ** P = 0,021.
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8.2 Exames diagnósticos de aterosclerose subclínica nos grupos

A presença de aterosclerose subclínica foi avaliada por vários
métodos diagnósticos (Gráfico 5; Tabela 8). Os resultados desses métodos
não evidenciaram diferenças significantes entre os grupos investigados.
Entretanto, a aterosclerose subclínica foi prevalente (77,1%) em todos os
grupos, principalmente no grupo diabete melito, o qual, apesar da diferença
estatisticamente

não-significante,

apresentou

maior

frequência

de

positividade em todos os métodos avaliados. A maior prevalência de
aterosclerose subclínica foi encontrada na avaliação realizada pela USG
(63,1%), seguida pela aterosclerose coronária avaliada pelo CAC (50%).
Aterosclerose em membros inferiores diagnosticada pelo ITB foi infrequente,
sendo observada somente em um paciente do grupo controle e um do grupo
diabete melito.
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GRÁFICO 5. Frequência dos exames de aterosclerose subclínica
positiva nos grupos.
AS = aterosclerose subclínica; C = controle; CAC = escore de
cálcio coronário; DM = diabete melito; GJA = glicemia de jejum
alterada; IG = tolerância diminuída à glicose; ITB = índice
tornozelo-braquial; TE = teste ergométrico; USG =
ultrassonografia Doppler de carótidas.
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Tabela 8. Distribuição dos resultados dos exames para aterosclerose
subclínica dos pacientes, segundo o grupo.
Variável

Grupos
C

GJA

IG

DM

Total

P

Positiva 76 (73,8) 62 (77,5)
Negativa 27 (26,2) 18 (22,5)
Total 103 (100) 80 (100)

76 (77,6)
22 (22,4)
98 (100)

48 (81,4)
11 (18,6)
59 (100)

262 (77,1)
78 (22,9)
340 (100)

0,738*

Positivo 47 (47,5)
Negativo 52 (52,5)
Total 99 (100)

40 (51,3)
38 (48,7)
78 (100)

46 (50,0)
46 (50,0)
92 (100)

31 (52,5)
28 (47,5)
59 (100)

164 (50)
164 (50)
328 (100)

0,928*

Positivo 1 (1,1)
Negativo 91 (98,9)
Total 92 (100)

79 (100)
79 (100)

93 (100)
93 (100)

1 (2,0)
48 (98)
49 (100)

2 (0,6)
0,432†
311 (99,4)
313 (100)

Positivo 22 (22)
13 (16,3)
Negativo 78 (78)
67 (83,8)
Total 100 (100) 80 (100)

20 (21,1)
75 (78,9)
95 (100)

13 (22,4)
45 (77,6)
58 (100)

68 (20,4)
265 (79,6)
333 (100)

0,759*

Positivo 57 (62,7)
Negativo 35 (37,3)
Total 92 (100)

59 (63,5)
34 (36,5)
93 (100)

34 (69,5)
15 (30,5)
49 (100)

195 (63,1)
117 (36,9)
312 (100)

0,603*

Aterosclerose, n (%)

CAC, n (%)

ITB, n (%)

TE, n (%)

USG, n (%)
45 (58,2)
33 (41,8)
78 (100)

C = controle; CAC = escore de cálcio coronário; DM = diabete melito; GJA = glicemia de
jejum alterada; IG = tolerância diminuída à glicose; ITB = índice tornozelo-braquial; TE =
teste ergométrico; USG = ultrassonografia Doppler de carótidas.
* Qui-quadrado de Pearson. † Exato de Fisher ou sua extensão.

No Gráfico 6 observa-se a distribuição da gravidade do CAC nos
grupos de acordo com a classificação de Rumberger et al160: ausente em
164 pacientes, 1-10 unidades Agatston em 36 pacientes, 11-100 unidades
Agatston em 64 pacientes, 101-400 unidades Agatston em 43 pacientes, e
≥ 400 unidades Agatston em 21 pacientes. Na Tabela 9 estão descritas as
medidas do CAC para cada um dos grupos.
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GRÁFICO 6. Distribuição do escore de cálcio coronário entre os grupos.
(Adaptado de Rumberger et al160)
C = controle; DM = diabetes; GJA = glicemia de jejum alterada;
IG = tolerância diminuída à glicose.

Tabela 9. Medidas resumo dos resultados do escore de cálcio
coronário, segundo o grupo.
Grupos

CAC
média (DP)
mediana (mín;máx)
Mesa*
média (DP)
mediana (mín;máx)

C
n=99

GJA
n=78

IG
n=92

DM
n=59

Total
n=336

P

82,8 (245,2)
0 (0;1919)

87,6 (173,1)
1 (0;824)

67,2 (133,8)
0,5 (0;740)

127,0 (351,1)
1 (0;1990)

87,5 (229)
0,5 (0;1990)

0,861†

33,0 (38)
0 (0;99)

37,2 (39,4)
21 (0;99)

35,3 (39,2)
7,5 (0;152)

35,4 (38,5)
28,0 (0;99)

35,1 (38,6)
3 (0;152)

0,901†

C = controle; CAC = escore de cálcio coronário; DM = diabete melito; DP = desvio padrão;
GJA = glicemia de jejum alterada; IG = tolerância diminuída à glicose; máx = máximo; mín =
mínimo.
* Percentil 75 para idade, sexo e raça. † Kruskal-Wallis
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No Gráfico 7 está representada a frequência de diagnóstico de
aterosclerose subclínica pela USG ao serem consideradas a EMI e a
presença de placas carotídeas. Na Tabela 10 estão descritas as medidas da
EMI bilateral, o valor máximo e a média composta pela USG. Nenhum
desses parâmetros diferiu entre os grupos.

GRÁFICO 7. Porcentagem de resultados positivos de ultrassonografia
Doppler de carótidas por aumento da espessura médiointimal carotídea e pela presença de placa carotídea.
C = controle, DM = diabete melito; EMI = espessura médiointimal carotídea; GJA = glicemia de jejum alterada; IG =
tolerância diminuída à glicose; USG = ultrassonografia Doppler
de carótidas.

71

Tabela 10. Medidas-resumo dos resultados da
Doppler de carótidas, segundo o grupo.

ultrassonografia

Grupos

EMI esquerda
média (DP)
mediana (mín;máx)
EMI direita
média (DP)
mediana (mín;máx)
EMI composto
média (DP)
mediana (mín;máx)
EMI máximo
média (DP)
mediana (mín;máx)
EMI n (%)
média (DP)
mediana (mín;máx)
Placa n (%)
média (DP)
mediana (mín;máx)

C
n=102

GJA
n=96

IG
n=79

DM
n=59

Total
n=336

P

0,7 (0,2)
0,7 (0,5;1,3)

0,8 (0,2)
0,7 (0,4;1,4)

0,8 (0,2)
0,7 (0,5;1,6)

0,8 (0,3)
0,8 (0,5;2)

0,8 (0,2)
0,7 (0,4;2)

0,32c

0,7 (0,2)
0,7 (0,5;1,3)

0,8 (0,3)
0,7 (0,4;2)

0,8 (0,2)
0,7 (0,5;1,6)

0,8 (0,2)
0,7 (0,5;1,4)

0,8 (0,2)
0,7 (0,4;2)

0,55c

0,7 (0,2)
0,7 (0,5;1,2)

0,8 (0,2)
0,7 (0,5;1,6)

0,8 (0,2)
0,7 (0,5;1,6)

0,8 (0,2)
0,8 (0,5;1,4)

0,8 (0,2)
0,7 (0,5;1,6)

0,41c

0,8 (0,2)
0,7 (0,5;1,3)

0,8 (0,3)
0,8 (0,5;2)

0,8 (0,2)
0,8 (0,5;1,6)

0,9 (0,3)
0,8 (0,5;2)

0,8 (0,2)
0,8 (0,5;2)

0,39c

64 (62,7)
38 (37,3)

46 (58,2)
33 (41,8)

61 (63,5)
35 (36,5)

41 (69,5)
18 (30,5)

212 (63,1)
124 (36,9)

0,603a

43 (42,2)
59 (57,8)

32 (40,5)
47 (59,5)

38 (39,6)
58 (60,4)

24 (40,7)
35 (59,3)

137 (40,8)
199 (59,2)

0,99a

C = controle; DM = diabete melito; DP = desvio padrão; EMI = espessura médio-intimal
carotídea; GJA = glicemia de jejum alterada; IG = tolerância diminuída à glicose; máx =
máximo; mín = mínimo.
* Kruskal-Wallis. † Qui-quadrado de Pearson.

A capacidade funcional, avaliada em METs, foi semelhante em todos
os grupos, bem como o escore de Duke (Gráfico 8). Na Tabela 11 estão
apresentado os dados do TE.
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GRÁFICO 8. Distribuição do risco calculado pelo escore de Duke,
segundo o grupo.
C = controle, DM = diabete melito; EMI = espessura médiointimal carotídea; GJA = glicemia de jejum alterada; IG =
tolerância diminuída à glicose; USG = ultrassonografia Doppler
de carótidas.

Tabela 11. Medidas resumo dos resultados do teste ergométrico dos
pacientes, segundo o grupo.
Grupos
C
n=100

GJA
n=79

IG
n=94

Total
n=331

DM
n=58

Escore de Duke
média (DP)
8,2 (4,9)
8,0 (5,1)
8,0 (4,3)
7,2 (6,1)
7,9 (5,0)
mediana
9,3 (-8;17)
9,0 (-14,4;15,3)
9,0 (-12,9;16,3)
9,3 (-17,6;14,2) 9,2 (-17,6;17)
(mín;máx)
Capacidade
funcional
média (DP)
9,8 (2,7)
9,7 (2,6)
9,07 (2,4)
9,07 (2,3)
9,5 (2,5)
mediana
(4,6;21,3)
(4,6;15,5)
(4,6;15,0)
(4,6;16,0)
(4,6;21,3)
(mín;máx)
C = controle; DM = diabete melito; DP = desvio padrão; GJA = glicemia de jejum alterada;
IG = tolerância diminuída à glicose; máx = máximo; mín = mínimo.
* Kruskal-Wallis

Com relação aos sítios arteriais estudados (coronárias – CAC e TE;
carótidas – USG; e artérias de membros inferiores – ITB), o acometimento
por

aterosclerose

subclínica

se

deu

como

se

segue:

um

sítio

P

0,792c

0,220c
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em 116 pacientes (34,1%), dois sítios em 144 pacientes (42,4%) e três sítios
em somente 2 pacientes (0,6%), e 78 pacientes (22,9%) não apresentaram
alteração em nenhum leito arterial avaliado (Gráfico 9).

GRÁFICO 9. Número de sítios arteriais acometidos na aterosclerose
subclínica.
C = controle, DM = diabete melito; GJA = glicemia de jejum
alterada; IG = tolerância diminuída à glicose.

8.3 Biomarcadores de aterosclerose nos grupos

Para os marcadores PCR-us 1ª (P = 0,886) e 2ª (P = 0,645) medidas,
leptina (P = 0,353) e adiponectina (P = 0,070) não foram observadas
diferenças significantes entre os grupos. O mesmo não ocorreu para
resistina (P < 0,001), TNF-α (P = 0,003) e Lp-PLA2 (P = 0,003). De maneira
resumida, temos que:
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 o grupo controle apresentou menor resistina quando comparado
aos grupos glicemia de jejum alterada e tolerância diminuída à
glicose;
 o grupo diabete melito apresentou menor resistina quando
comparado aos grupos glicemia de jejum alterada e tolerância
diminuída à glicose;
 o grupo controle apresentou menor TNF-α quando comparado
aos grupos glicemia de jejum alterada e tolerância diminuída à
glicose;
 o grupo controle apresentou maior Lp-PLA2 quando comparado
aos grupos glicemia de jejum alterada e tolerância diminuída à
glicose;
 o grupo diabete melito apresentou maior Lp-PLA2 quando
comparado ao grupo glicemia de jejum alterada;
 o grupo diabete melito apresentou maior microalbuminúria
quando comparado aos outros três grupos.
Os resultados dos exames de atividade inflamatória e resistência
insulínica estão apresentados na Tabela 12.
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Tabela 12. Medidas resumo dos marcadores de atividade inflamatória
e resistência insulínica dos pacientes, segundo o grupo.
Grupos

PCR-us 1ª (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;máx)
PCR-us 2ª (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;máx)
Leptina (ng/ml)
média (DP)
mediana (mín;máx)
Adiponectina ((µg/ml)
média (DP)
mediana (mín;máx)
Resistina (ng/ml)
média (DP)
mediana (mín;máx)
TNF-α (pg/ml)
média (DP)
mediana (mín;máx)
PLAC (ng/ml)
média (DP)
mediana (mín;máx)
Microalb (mg/g)
média (DP)
mediana (mín;máx)

C

GJA

IG

DM

Total

n=103
3,9 (3,8)
2,6 (0,1;23)
n=102
3,5 (3,9)
0,7 (0,5;1,3)
n=101
20,1 (16,7)
16,4 (0,6;87,8)
n=103
32,5 (26,0)
27,2 (4;175,1)

n=80
6,0 (22,8)
2,1 (0,1;205)
n=79
3,6 (4,1)
0,7 (0,4;2)
n=73
20 (16,8)
15,3 (1,6;76,5)
n=80
32,7 (32,8)
20,4
(2,1;181,3)
n=80
12,8 (11,8)
8,9 (0,9;62,2)
n=80
5,8 (2,5)
5,7 (2; 16,9)
n=80
127,6 (45,1)
122,3
(34,5;267,5)
n=80
56,8 (252,1)
8,5 (0,7;2200)

n=98
5,6 (13,3)
2,1 (0,1;122)
n=97
4,1 (5,4)
0,7 (0,5;1,6)
n=91
24 (19,9)
19,1 (3,1;98,4)
n=93
27,1 (25,8)
19,4
(1,0;112,4)
n=93
13,5 (10,2)
11,1 (0,9;43,2)
n=93
5,8 (2,7)
5,4 (0,9;21,7)
n=93
139,6 (64,5)
126,2
(61,3;524,5)
n=96
18,1 (32,4)
9,7 (0,7;196,9)

n=59
4,1 (4,7)
2,4 (0,2;26,2)
n=58
5,6 (14,5)
0,7 (0,5;1,4)
n=56
20,6 (19,1)
14,9 (0,6;93,1)
n=59
24,6 (22,1)
18,0 (2,6;105)

n=340
4,9 (13,5)
2,2 (0,1;205)
n=336
4,1 (7,3)
0,7 (0,4;2)
n=321
21,6 (18,1)
16,1 (0,6;98,4)
n=335
29,6 (27,2)
20,7 (10;181,3)

n=59
7,4 (6,5)
5,7 (1,2;30,4)
n=59
5,2 (2,2)
5 (0,8;9)
n=59
148,2 (55,7)
133,0
(37,5;315,3)
n=58
38,6 (112,2)
14,3
(0,2;806,3)

n=335
9,6 (9,3)
6,8 (0,5;62,2)
n=335
5,4 (2,6)
5,4 (2,6)
n=335
142,45 (56,21)
128,6
(34,5;524,5)
n=331
38,6 (112,2)
9,9 (0,2;2200)

n=103
5,3 (3,9)
3,8 (0,5;20)
n=103
4,9 (2,6)
4,6 (1,5;18)
n=103
153,3 (54,1)
142,7
(85,6;339,5)
n=97
19,2 (32,7)
8,6 (1,1;269)

C = controle; DM = diabete melito; DP = desvio padrão; GJA = glicemia de jejum alterada,
IG = tolerância diminuída à glicose; Lp-PLA2 = fosfolipase A2 associada a lipoproteína; máx
= máximo; Microalb = microalbuminúria; mín = mínimo; PCR-us = proteína C-reativa
ultrassensível; TNF-α = fator de necrose tumoral alfa.
* Kruskal-Wallis.

8.4 Marcadores genéticos nos grupos

Na avaliação dos polimorfismos dos pacientes, não foi possível
evidenciar diferenças significantes entre os grupos (Tabela 13).

P

0,886c

0,645*

0,353*

0,070*

<0,001*

0,003*

0,003*

0,016*
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Tabela 13. Distribuição dos polimorfismos dos pacientes, segundo o
grupo.
Grupos
C

GJA

IG

DM

Total

P

A/A
A/G
G/G
Total
rs10757274, n (%)

19 (19)
47 (47)
34 (34)
100 (100)

12 (15,2)
45 (57)
22 (27,8)
79(100)

20 (21,1)
39 (41,1)
36 (37,9)
95 (100)

12 (20,7)
25 (43,1)
21 (36,2)
58 (100)

63 (19)
156 (47)
113 (34)
332 (100)

0,562*

A/A
A/G
G/G
Total
rs10757278, n (%)

27 (27)
42 (42)
31 (31)
100 (100)

21 (26,6)
41 (51,9)
17 (21,5)
79 (100)

30 (31,6)
40 (42,1)
25 (26,3)
95 (100)

14 (24,1)
28 (48,3)
16 (27,6)
58 (100)

92 (27,7)
151 (45,5)
89 (26,8)
332 (100)

0,723*

A/A
32 (32)
A/G
37 (37)
G/G
31 (31)
Total
100 (100)
PLA2G7 rs1051931, n (%)

29 (36,7)
33 (41,8)
17 (21,5)
79 (100)

37 (39,4)
33 (35,1)
24 (25,5)
94 (100)

21 (36,2)
21 (36,2)
16 (27,6)
58 (100)

119 (36)
124 (37,5)
88 (26,6)
331 (100)

0,825*

C/C
5 (5)
C/T
32 (32)
T/T
63 (63)
Total
100 (100)
PLA2G7 rs16874954, n (%)

3 (3,8)
34 (43)
42 (53,2)
79 (100)

3 (3,2)
37 (38,9)
55 (57,9)
95 (100)

17 (29,3)
41 (70,7)
58 (100)

11 (3,3)
120 (36,1)
201 (60,5)
332 (100)

0,293†

G/G
G/T
T/T
Total
TNFα rs1799724, n (%)

99 (99)
1 (1)
100 (100)

77 (97,5)
2 (2,5)
79 (100)

94 (98,9)
1 (1,1)
95 (100)

57 (98,3)
1 (1,7)
58 (100)

327 (98,5)
5 (1,5)
332 (100)

0,818†

C/C
C/T
T/T
Total

3 (3)
15 (15)
82 (82)
100 (100)

2 (2,5)
15 (19)
62 (78,5)
79 (100)

1 (1,1)
16 (17)
77 (81,9)
94 (100)

1 (1,7)
12 (20,7)
45 (77,6)
58 (100)

7 (2,1)
58 (17,5)
266 (80,4)
331 (100)

0,929†

Variável
rs2383206, n (%)

C = controle; DM = diabete melito; GJA = glicemia de jejum alterada; IG = tolerância
diminuída à glicose; PLA2G7 = mRNA do gene da Lp-PLA2; TNF-α = fator de necrose
tumoral alfa.
* Qui-quadrado de Pearson. † Exato de Fisher ou sua extensão.
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Considerando a análise das expressões gênicas, resumida na
Tabela 14, observa-se diferença entre os grupos apenas para PLA2G7
(2-ΔCT) (P = 0,012), em que o grupo glicemia de jejum alterada apresentou
maior PLA2G7 (2-ΔCT), quando comparado aos grupos controle e diabetes.

Tabela 14. Distribuição das expressões gênicas dos pacientes,
segundo o grupo.
Grupos
C

GJA

IG

DM

Total

P

n=89

n=73

n=87

n=51

n=300

0,012*

0,0116 (0,0119)
0,008
(0,0012;0,0753)

0,0176 (0,0146)
0,0126
(0,0012;0,0642)

0,014 (0,013)
0,0107
(0,0015;0,073)

n=89

n=73

n=87

0,0202 (0,0311)
0,0118
(0,0035;0,1993)

0,0143 (0,0179)
0,0096
(0,0034;0,1379)

Variável
PLA2G7 (2-ΔCT)
média (DP)
mediana
(mín;max)
TNF-α (2-ΔCT)
média (DP)
mediana
(mín;max)
LEP (2-ΔCT)
média (DP)
mediana
(mín;max)
LEPR (2-ΔCT)
média (DP)
mediana
(mín;max)

n=85

n=71

0,0001 (0,0001)
0,0001
(0;0,0008)

0,0001 (0,0002)
0,0001
(0;0,0009)

n=89

n=73

0,0127 (0,0132) 0,0139 (0,0133)
0,0088
0,01
(0,001;0,0132) (0,001;0,0753)
n=53

n=302

0,154*

0,0131 (0,0132) 0,0166 (0,0196) 0,0161 (0,022)
0,0104
0,0103
0,0105
(0,003;0,0994) (0,0027;0,1146) (0,0027;0,1993)
n=84

n=48

n=288

0,890*

0,0002 (0,0002) 0,0001 (0,0001) 0,0001 (0,0002)
0,0001
0,0001
0,0001
(0;0,0015)
(0,0,0003)
(0,0001;0,5067)
n=87

n= 53

n=302

0,0108 (0,0449) 0,0136 (0,0608) 0,0154 (0,0518) 0,0118 (0,0445) 0,013 (0,0508)
0,0037
0,0027
0,0033
0,0026
0,0032
(0,0001;0,4217) (0,0001;0,5067) (0,0001;0,3957) (0,0002;0,3157) (0,0001;0,5067)
C = controle; DM = diabete melito; DP = desvio padrão; GJA = glicemia de jejum alterada,
IG = tolerância diminuída à glicose; máx = máximo; mín = mínimo; PLA2G7 = mRNA do
gene da Lp-PLA2; TNF-α = fator de necrose tumoral alfa.
* Kruskal-Wallis.

8.5 Marcadores relacionados à presença de aterosclerose subclínica

Foram avaliados os fatores relacionados à presença de aterosclerose
subclínica nos portadores de disglicemia. Para essa análise foram excluídos

0,063*
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os pacientes do grupo controle e os demais pacientes foram incluídos no
grupo aterosclerose subclínica positiva caso ao menos um dos exames
fosse positivo, considerando CAC, USG, TE e ITB, e no grupo aterosclerose
subclínica negativa se todos os exames fossem negativos. Foram incluídos
186 pacientes no grupo aterosclerose subclínica positiva e 51 no grupo
aterosclerose subclínica negativa.
Na Tabela 15 estão apresentados os dados dos pacientes com
hipertensão

arterial

sistêmica

e

dislipidemia

que

apresentaram

estatisticamente maior frequência de aterosclerose (P = 0,021 e P < 0,001,
respectivamente).

Tabela 15. Descrição das características clínicas segundo a presença
de aterosclerose subclínica e resultados dos testes de
associação.
Aterosclerose subclínica
Não
Sim
Total
P
Gênero, n (%)
feminino
32 (21,8)
115 (78,2)
147
0,905*
masculino
19 (21,1)
71 (78,9)
90
Total
51 (21,5)
186 (78,5)
237
Raça, n (%)
branca
29 (19,5)
120 (80,5)
149
0,156†
parda
negra
amarela
Total
AF+DAC, n (%)
não
sim
Total
HAS, n (%)
não
sim
Total

14 (27,5)
8 (26,7)
0
51 (21,5)

37 (72,5)
22 (73,3)
7 (100)
186 (78,5)

51
30
7
237

36 (21,7)
15 (21,1)
51 (21,5)

130 (78,3)
56 (78,9)
186 (78,5)

166
71
237

0,923*

20 (31,7)

43 (68,3)

63

0,021*

31 (17,8)
51 (21,5)

143 (82,2)
186 (78,5)

174
237
Continua
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Continuação
Aterosclerose subclínica
não
sim
DLP, n (%)
não

Total

P
<0,001*

23 (42,6)

31 (57,4)

54

sim
Total
SM, n (%)
não
sim
Total
Tabagismo, n (%)
nunca fumou
ex-tabagista
tabagismo atual
Total
Etilismo, n (%)
não

28 (15,3)
51 (21,5)

155 (84,7)
186 (78,5)

183
237

16 (31,4)
35 (18,8)
51 (21,5)

35 (68,6)
151 (81,2)
186 (78,5)

51
186
237

0,053*

29 (22,8)
16 (20,5)
6 (18,8)
51 (21,5)

98 (77,2)
62 (79,5)
26 (81,3)
186 (78,5)

127
78
32
237

0,851*

36 (19,4)

150 (80,6)

186

0,161*

sim
Total
Hipotireoidismo, n (%)
não
sim
Total
IMC (Kg/m2), n (%)
até 24
25 a 29
30 ou mais
Total

14 (28,6)
50 (21,3)

35 (71,4)
185 (78,7)

49
235

49 (21,5)
2 (22,2)
51 (21,5)

179 (78,5)
7 (77,8)
186 (78,5)

228
9
237

> 0,999‡

10 (24,4)
17 (17,9)
24 (23,8)
51 (21,5)

31 (75,6)
78 (82,1)
77 (76,2)
186 (785)

41
95
101
237

0,538*

AF+DAC = antecedente familiar positivo para doença arterial coronária; DLP = dislipidemia;
HAS = hipertensão arterial sistêmica; IMC = índice de massa corporal; SM = síndrome
metabólica.
* Teste qui-quadrado de Pearson. † Razão de verossimilhança. ‡ Teste exato de Fischer ou
sua extensão.

Os

pacientes

com

aterosclerose

subclínica

apresentaram

estatisticamente maior média de idade e pressão arterial sistólica mais
elevada (Tabela 16).
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Tabela 16. Descrição
das
características
quantitativas
antropométricas segundo presença de aterosclerose e
resultado dos testes comparativos.
Aterosclerose subclínica
Não
Sim
P
Variável
n=51
n=186
Idade (anos)
média (DP)
mediana (mín;max)

<0,001*
55,4 (7,4)
56 (29;69)

Anos de acompanhamento
média (DP)
3,7 (3,4)
mediana (mín;max)
3 (0;10)
Peso (Kg)
média (DP)
mediana (mín;max)
Altura (m)
média (DP)
mediana (mín;max)

60,3 (7,1))
60 (43;75)
0,255†
4,3 (3,5)
4 (0;10)
0,724*

77,8 (15,3)
76,9 (47;125)

76,9 (16,1)
76,3 (41,7;137)
0,794*

1,6 (0,1))
1,6 (1,5;1,8)

1,6 (0,1)
1,6 (1,4;2)

IMC (Kg/M2)
média (DP)
mediana (mín;max)

29,6 (4,9)
29,2 (20,6;40,3)

29,5 (5)
28,8 (17,4;43,8)

PAS (mm/Hg)
média (DP)
mediana (mín;max)

127,3 (19,1)
120 (90;200)

134,9 (20,7)
130,5 (90;200)

PAD (mmHg)
média (DP)
mediana (mín;max)
CA (cm)
média (DP)
mediana (mín;max)

0,922*

0,018*

0,477*
81,4 (10,7)
80 (60;120)

82,7 (11,7)
80 (60;122)
0,978*

100,9 (10,6)
102 (74;122)

100,9 (12)
99,5 (71;140)

CA = circunferência abdominal; DP = desvio padrão; IMC = índice de massa corporal; máx =
máximo; mín = mínimo; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão arterial sistólica.
* Teste t de Student. †Teste de Mann-Whitney.

Na Tabela 17 estão demonstrados os resultados dos exames
laboratoriais, observando-se que o grupo com aterosclerose subclínica
apresentou estatisticamente maior valor de triglicérides e menores valores
de HDL-colesterol, LDL-colesterol e clearance de creatinina.

81

Tabela 17. Resultados dos exames laboratoriais segundo a presença
de aterosclerose e resultado dos testes comparativos.
Aterosclerose subclínica
Não
Sim
P
Variável
n=51
n=185
CT (mg/dl)
média (DP)
208,7 45,3)
195,4 (43,9)
0,058*
mediana (mín;max)
207 (120;327)
192 (106;346)
TG (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;max)
HDL-c (mg/dl)

150 (99,2)
127 (33;662)

183,7 (103,1)
155 (56;745)

0,014†

média (DP)
mediana (mín;max)
LDL-c (mg/dl)

51,4 (15,1)
50,0 (28;103)

45,8 (11,8)
44 (25;95)

0,006*

média (DP)
mediana (mín;max)
não HDL (mg/dl)

128 (41,8)
129 (60;229)

113 (38,7)
107 (33;273)

0,017*

média (DP)
mediana (mín;max)
Apo B/Apo A1
média (DP)
mediana (mín;max)
Ác urico (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;max)
ClCr (mL/min)

139,3 (2,6)
139 (133;145)

139,8 (2,7)
140 (132;146)

0,310†

0,7 (0,4)
0,6 (0,4;2,6)

1,3 (7,7)
0,7 (0,2;104,3)

0,150†

5,3 (1,3)
5 (3,2;10,2)

5,5 (1,4)
5,4 (2,7;11,5)

0,339*

98,3 (25,1)
97,5 (52,6;155,8)

86,4 (28)
84,1 (36,3;179,5)

0,006*

114 (29,1)
109 (88;293)

113,4 (25,1)
109 (63;314)

0,880*

168,7 (71,3)
153 (82;539)

170,9 (69,4)
155,5 (59;476)

0,847*

6,4 (1,1)
6 (5,2;12,1)

6,2 (0,9)
6 (5;12,6)

0,394*

média (DP)
mediana (mín;max)
Glicemia de jejum
(mg/dL)
média (DP)
mediana (mín;max)
Glicemia 2h (mg/dL)
média (DP)
mediana (mín;max)
HbA1c (%)
média (DP)
mediana (mín;max)

Continua
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Continuação

Variável
Insulina de jejum
(ulU/mL)
média (DP)
mediana (mín;max)
Insulina 2 horas (uIU/mL)
média (DP)
mediana (mín;max)
Peptídeo C (ng/mL)
média (DP)
mediana (mín;max)
Homa IR (%)
média (DP)
mediana (mín;max)
Homa B (%)
média (DP)
mediana (mín;max)

Aterosclerose subclínica
Não
Sim
N=51
N=185

P

12,2 (6,2)
11,1 (4;27)

15,1 (21,3)
11,6 (2;267)

0,340*

93,4 (55,3)
79,9 (22;239)

105,5 (74,7)
87 (6;335)

0,290*

3,1 (1,2)
2,8 (1,4;5,6)

3,3 (1,7)
3 (0,6;16,6)

0,332†

95,6 (51,7)
87,2 (16,5;229,2)

121,5 (171,1)
94 (7,3;2088)

0,473†

3,4 (1,9)
3,2 (1;7,8)

4,2 (6)
3 (0,5;71,8)

0,580*

Apo = apolipoproteína; ClCr = clearance de creatinina; CT = colesterol total; DP = desvio
padrão; HbA1c = hemoglobina glicada; HDL-c = colesterol de lipoproteína de alta
densidade; HOMA = Homeostasis Model Assessment; LDL-c = colesterol de lipoproteína de
baixa densidade; máx = máximo; mín = mínimo; não-HDL = colesterol não-HDL; TG =
triglicérides.
* Teste t de Student. † Teste de Mann-Whitney.

No Gráfico 10 está representado o uso de medicamentos segundo a
presença de aterosclerose subclínica. Os pacientes que faziam uso de
estatina e bloqueadores dos canais de cálcio apresentaram estatisticamente
maior presença de aterosclerose subclínica (P < 0,001 e P = 0,043,
respectivamente).
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GRÁFICO 10. Medicações em uso em cada um dos grupos.
AAS = ácido acetilsalicílico; AS = aterosclerose subclínica;
BCC = bloqueadores dos canais de cálcio; BRA =
bloqueadores dos receptores de angiotensinogênio; Diuréticos
= tiazídicos (hidroclorotiazida e clortalidona); IECA = inibidores
da enzima de conversão da angiotensina.
* P < 0,001 (teste qui-quadrado de Pearson). ** P = 0,043
(teste qui-quadrado de Pearson).

Com

relação

aos

biomarcadores,

foi

encontrada

diferença

estatisticamente significante entre os grupos para o TNF-α e para a
microalbuminúria, como mostrado na Tabela 18.
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Tabela 18. Descrição dos biomarcadores segundo a presença de
aterosclerose e resultado dos testes comparativos.
Aterosclerose subclínica
Não
Sim
P
PCR-us 1a (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;max)

n=51
4,7 (4,9)
2 (0,2;18,2)

n=186
5,6 (17,8)
2,2 (0,1;205)

0,469*

PCR-us 2a (mg/dl)
média (DP)
mediana (mín;max)

n=51
3,7 (3,9)
2 (0;15,5)

n=183
4,6 (9,2)
2,2 (0,07;110,2)

0,762*

Leptina (ng/ml)
média (DP)
mediana (mín;max)

n=46
22,2 (17,3)
16,6 (2,4;84,2)

n=174
21,8 (19,1)
15,5 (0,6;98,4)

0,898†

Adiponectina ((µg/ml)
média (DP)
mediana (mín;max)
Resistina (ng/ml)
média (DP)
mediana (mín;max)
TNF-α (pg/ml)

n=51
30,5 (30,6)
17,8 (1;112,4)
n=51
11,1 (8,5)
8,7 (1,4;43,2)

n=181
27,8 (26,9)
19,8 (2,1;181,3)
n=181
11,7 (10,7)
8,7 (0,9;62,2)

0,537†

média (DP)
mediana (mín;max)
LP-PLA2 (ng/ml)
média (DP)
mediana (mín;max)
Microalb (mg/g)
média (DP)
mediana (mín;max)

0,648*

n=51
n=181
0,007†
4,8 (2,2)
5,9 (2,6)
4,8 (0,8;10,3)
5,7 (1,6;21,7)
n=51
n=181
0,955†
137,2 (57,7)
137,8 (56,4)
128,6 (61,9;347,2) 125,2 (34,5;524,5)
n=50
81,9 (318,4)
13 (2,2;2200)

n=184
24 (66,4)
9,9 (0,2;806,3)

0,025*

DP = desvio padrão; Lp-PLA2 = fosfolipase A2 associada a lipoproteína; máx = máximo;
Microalb = microalbuminúria; mín = mínimo; PCR-us = proteína C-reativa ultrassensível;
TNF-α = fator de necrose tumoral alfa.
* Teste de Mann-Whitney. † Teste t de Student.

Pelas Tabelas 19 e 20 tem-se, respectivamente, que os polimorfismos
e as expressões gênicas estudadas não apresentaram associação
estatisticamente significante com a presença de aterosclerose subclínica.
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Tabela 19. Descrição da presença de aterosclerose segundo
mutações genéticas dos pacientes e resultado dos testes
de associação.
Aterosclerose subclínica
Não
Sim
Total
P
rs2383206, n (%)
9 (17,6)
35 (19,3)
44 (18,9)
0,413*
A/A
28 (55,0)
81 (44,7)
109 ( 46,9)
A/G
14 (27,4)
65 (36)
79 (34,1)
G/G
51
(100)
181
(100)
232
(100)
Total
rs10757274, n (%)
10 (19,5)
55 (30,4)
65 (28,1)
0,216*
A/A
29 (57)
80 (44,2)
109 (46,9)
A/G
12
(23,5)
46
(25,4)
58 (25)
G/G
51 (100)
181 (100)
232 (100)
Total
rs10757278, n (%)
20 (40)
67 (37)
87 (37,6)
0,257*
A/A
22 (44)
65 (36)
87 (37,6)
A/G
8 (16)
49 (27)
57 (24,7)
G/G
50 (100)
181 (100)
231 (100)
Total
PLA2G7 rs1051931, n (%)
1 (2)
5 (2,8)
6 (2,6)
0,936†
C/C
19 (37)
69 (38,1)
88 (37,9)
C/T
31 (61)
107 (59,1)
138 (59,4)
T/T
51
(100)
181
(100,0)
232
(100,0)
Total
PLA2G7 rs16874954, n (%)
51 (100)
177 (98)
228 (98,3)
0,579‡
G/G
0 (0)
4 (2)
4 (1,7)
G/T
51
(100)
181
(100)
232
(100)
T/T
Total
TNFα rs1799724, n (%)
41 (82)
143 (79)
184 (79,7)
0,855†
C/C
8 (16)
35 (19,3)
43 (18,6)
C/T
1 (2)
3 (1,7)
4 (1,7)
T/T
50 (100)
181 (100)
231 (100)
Total
PLA2G7 = mRNA do gene da Lp-PLA2; TNF-α = fator de necrose tumoral alfa.
* Teste qui-quadrado. † Teste exato de Fischer. ‡ Teste da razão de verossimilhanças.
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Tabela 20. Descrição da presença de aterosclerose segundo
expressões gênicas dos pacientes e resultado dos testes
de associação.
Aterosclerose subclínica
Sim
Não
P
PLA2G7 (2-ΔCT)
n=47
n=164
média (DP)
0,014 (0,014)
0,015 (0,014)
0,644*
mediana (mín;máx)
0,008 (0,001;0,064)
0,011 (0,001;0,073)
TNF (2-ΔCT)
n=47
n=166
média (DP)
mediana (mín;máx)
LEP (2-ΔCT)
média (DP)
mediana (mín;máx)
LEPR (2-ΔCT)
média (DP)
mediana (mín;máx)

0,011 (0,006)
0,001 (0,003;0,028)
n=44
0 (0)
0 (0;0,001)
n=47
0,009 (0,020)
0,003 (0;0,107)

0,015 (0,018)
0,010 (0,003;0,138)
n=159
0 (0)
0 (0;0,001)
n=166
0,015 (0,059)
0,003 (0;0,507)

0,110*

0,743*

0,455*

DP = desvio padrão; LEP = mRNA do gene da leptina; LEPR = mRNA do gene do receptor
da leptina; máx = máximo; mín = mínimo; PLA2G7 = mRNA do gene da Lp-PLA2; TNF-α =
fator de necrose tumoral alfa.
* Teste t de Student.

Os resultados da Tabela 21 demonstram que, após controle das
variáveis que influenciaram a presença de aterosclerose subclínica, o grupo,
no que se refere à situação de disglicemia, não teve influência
estatisticamente

significante

(P

=

0,554).

Pacientes

mais

velhos

apresentaram maior chance de aterosclerose subclínica, e a cada ano de
aumento da idade há aumento da chance de aterosclerose de 10%; aumento
de 1 mg/dl de HDL-colesterol acarretou redução de 3% na chance de
aterosclerose; aumento de 1 pg/ml de TNF-α acarretou aumento de 26% na
chance de aterosclerose; e pacientes que fazem uso de estatina
apresentaram chance de aterosclerose 3,81 vezes maior que aqueles que
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não fazem uso de estatina, independentemente das demais características
avaliadas nos pacientes.

Tabela 21. Resultado do modelo de regressão logística múltipla para
explicar a presença de aterosclerose segundo as
características avaliadas em pacientes diabéticos ou com
alteração nos exames glicêmicos.
IC (95%)
Variável
OR
Inferior
Superior
P
Idade (anos)
1,10
1,04
1,15
< 0,001
HDL-c (mg/dl)
0,97
0,94
0,99
0,006
TNF-α (pg/ml)
1,21
1,01
1,46
0,041
Estatina
3,81
1,88
7,72
< 0,001
HDL-colesterol = colesterol de lipoproteína de alta densidade; IC = intervalo de confiança;
OD = odds ratio; TNF-α = fator de necrose tumoral alfa.

Discussão
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O presente estudo analisou indivíduos com indicação de TOTG,
assintomáticos e sem doença aterosclerótica conhecida e demonstrou que a
prevalência de aterosclerose subclínica avaliada por diferentes métodos foi
de 77,1%. Apesar de ter havido tendência a maior prevalência de
aterosclerose subclínica conforme a situação do perfil glicídico (73,8% no
grupo controle, 77,5% no grupo glicemia de jejum alterada, 77,6% no grupo
tolerância diminuída à glicose e 81,4% no grupo diabete melito), a diferença
entre os grupos não foi significativa. Vale ressaltar que este é o primeiro
estudo que considera aterosclerose subclínica avaliada em conjunto por
CAC, USG, TE e ITB, exames com moderada a alta sensibilidade para o
diagnóstico de doença aterosclerótica em pacientes assintomáticos, o que
pode aumentar a detecção de aterosclerose subclínica na população, em
associação com o fato de que foram contemplados simultaneamente os
territórios arteriais de carótidas, coronárias e de membros inferiores.
O CHS37,

66

também avaliou a presença de aterosclerose subclínica

pelo conjunto de diferentes métodos. Nesse estudo foi considerada presença
de aterosclerose subclínica se ao menos um dos critérios de positividade
fosse encontrado para os seguintes exames: ITB ≤ 0,9; EMI interna ou de
carótida comum > percentil 80; estenose carotídea > 25%; anormalidades no
eletrocardiograma pelos critérios de Minnesota171; e questionário de Rose
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positivo para claudicação intermitente ou angina do peito 66,

172.

No total,

5.197 indivíduos foram categorizados como normais, intolerantes à glicose
(diagnosticados pelo TOTG com 75 g de dextrosol) ou diabéticos e foi
encontrada prevalência de aterosclerose subclínica de 40,4%, 41,9% e
43,8%, respectivamente, com diferença estatisticamente significante entre os
grupos (P < 0,001). A prevalência de aterosclerose subclínica total da
população estudada foi de 37,2%37, portanto bastante inferior à observada
neste estudo.
A discordância entre os achados do presente estudo e do CHS
provavelmente se deve, entre outras razões, à alta prevalência de diferentes
fatores de risco associados em todos os grupos deste estudo. Apesar de o
grupo

controle

ter

apresentado

menor

prevalência

estatisticamente

significante de síndrome metabólica, a frequência dos outros fatores de
risco, quando analisados isoladamente, não se mostrou diferente entre os
grupos; entretanto, a prevalência dessas comorbidades foi elevada,
caracterizando, dessa forma, quadro metabólico de mais alto risco. Essa
distribuição não ocorreu na população do CHS, no qual somente o grupo de
diabete melito tipo 2 apresentava maior frequência de fatores de risco. Como
exemplo, pode-se citar a prevalência de hipertensão arterial. No CHS houve
diferença na comparação entre os grupos (P < 0,001), sendo a frequência de
hipertensão arterial entre os grupos normal, tolerância diminuída à glicose e
diabete melito de 54,3%, 66,6% e 78,9%, respectivamente, enquanto no
presente estudo não houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos, sendo a frequência de hipertensão arterial encontrada de 65% no
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grupo controle, 68,8% no grupo glicemia de jejum alterada, 77,6% no grupo
tolerância diminuída à glicose e 72,9% no grupo diabete melito.
Assim, uma das hipóteses para que não se observe diferença
estatisticamente significante entre os grupos é a de que as alterações iniciais
do perfil glicídico contribuem de forma menos significativa que os demais
fatores de risco cardiovascular para o desenvolvimento do processo
aterosclerótico. Em metanálise recente foram incluídos 20.840 indivíduos
com acompanhamento médio de 9,9 anos para a avaliação da incidência de
eventos cardiovasculares fatais ou não-fatais, e a conclusão foi de que a
adição da HbA1c a modelos clínicos de estratificação de risco promoveu
pequeno benefício na predição do risco cardiovascular173.
O tempo de evolução entre os estados pré-DM2 e DM2 recémdiagnosticado é variável, mas pode ser curto, diferentemente do processo
aterosclerótico, que é insidioso. Essa diferença com relação ao delta de
tempo evolutivo pode ter dificultado a observação de qualquer diferença com
relação à prevalência de aterosclerose subclínica entre os grupos.
Vale ressaltar, também, que na análise geral de aterosclerose
subclínica no CHS, diferentemente do presente estudo, foram incluídos
pacientes diabéticos de longa data e diabéticos recém-diagnosticados pelo
TOTG. Em subanálise da população diabética do CHS, considerando-se o
tempo de diagnóstico, observou-se que pacientes com DM2 prévio
apresentavam maior prevalência de doença cardiovascular manifesta que os
pacientes com DM2 recém-diagnosticado, com significância estatística.
Entretanto, a prevalência de aterosclerose subclínica entre os grupos era
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semelhante (74% no grupo DM2 prévio e 73% no grupo DM2 recémdiagnosticado). Interessante foi o achado de que a incidência de doença
cardiovascular manifesta aumentava nos pacientes com DM2 prévio,
independentemente da presença de aterosclerose subclínica, enquanto nos
pacientes com DM2 recém-diagnosticado essa incidência aumentava em
paralelo à presença de aterosclerose subclínica [odds ratio (OR) 2; intervalo
de confiança (IC) 1,4-2,9]37.
Visto que diversos estudos na literatura se basearam somente em um
dos métodos diagnósticos de aterosclerose subclínica, cada um dos exames
utilizados no presente estudo será discutido de forma isolada.

9.1 Escore de cálcio coronário

Foram três os principais estudos que avaliaram o CAC na população
com DM2 prévio.
Meigs et al51, em subestudo do The Framingham Offspring Study, no
qual foram incluídos 325 indivíduos, mostraram que os portadores de DM2
prévio, em comparação aos controles, apresentavam maior tendência
(OR 1,79; IC 0,81-3,98) à presença de aterosclerose subclínica pelo CAC.
Quanto aos portadores de diabetes manifesta, apresentavam ainda mais
calcificação coronária (OR 3,04; IC 1,41-6,57). Entretanto, esse achado só
foi significante para os pacientes com DM2 prévio (OR 6,01; IC 1,43-25,2), e
não para os pacientes com DM2 recém-diagnosticado (OR 2,07; IC 0,775,51). O achado de que a aterosclerose subclínica não foi diferente no grupo
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diabete melito recém-diagnosticado, em comparação aos controles, foi
semelhante ao deste estudo.
Diferentemente

do observado

neste

estudo,

Moebus et

al 50

mostraram, em 2.184 indivíduos, maior prevalência de CAC > 0 (75%) em
portadores de glicemia de jejum alterada (glicemia de jejum ≥ 108 mg/dl,
mas < 126 mg/dl) quando comparados a indivíduos normais (glicemia de
jejum < 108 mg/dl), que foi de 60%. Nesse estudo, a relação deixou de ser
estatisticamente significante após ajuste para outros fatores de risco em
mulheres (OR 1,26; IC 0,93-1,70), mas se manteve estatisticamente
significante para os homens (OR 1,63; IC 1,12-2,36).
Também discordante deste estudo, o estudo de Nasir et al 52,
realizado em população brasileira composta por 458 homens assintomáticos
encaminhados para exame cardiológico de rotina, mostrou que a prevalência
de CAC > 0 era menor nos indivíduos com glicemia de jejum normal
(66-93 mg/dl) em comparação aos indivíduos com níveis mais altos de
glicemia (94-125 mg/dl) (35% vs. 62%; P < 0,0001). Essa associação se
manteve estatisticamente significante após ajuste para outros fatores de
risco (OR 1,78; IC 1,05-3; P = 0,03).
Neste estudo, a frequência de aterosclerose subclínica pelo CAC
encontrada na população total de exames considerados positivos ou
diferentes de zero foi de 50%. O grupo controle apresentou prevalência de
CAC positivo de 47,5%, inferior à encontrada por Moebus et al 50, que foi de
60%. Também no estudo de Meigs et al51, 70% dos pacientes sem
alterações da glicemia apresentaram CAC acima do primeiro quartil
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(CAC > 0,8). O grupo glicemia de jejum alterada neste estudo apresentou
prevalência de CAC positivo de 51,3%, enquanto o grupo tolerância
diminuída à glicose apresentou 50%. Essas prevalências são bastante
inferiores às encontradas no estudo de Moebus et al50, que apresentou CAC
positivo em 75% dos portadores de glicemia de jejum alterada, e no estudo
de Meigs et al51, no qual portadores de glicemia de jejum alterada e
tolerância diminuída à glicose foram avaliados em conjunto e apresentaram
89,7% de CAC acima do primeiro quartil (CAC > 0,8). Entretanto, no estudo
realizado por Nasir et al52 foi encontrada prevalência de CAC diferente de
zero de 35,5% no grupo com glicemia de jejum na faixa normal e de 62%
nos portadores de glicemia de jejum alterada (neste caso considerada
glicemia de jejum entre 94 mg/dl e 125 mg/dl). O grupo diabete melito
apresentou CAC positivo em 52,5% dos casos. Essa população de
diabéticos diagnosticados pelo TOTG foi avaliada somente no estudo de
Meigs et al51, que encontrou 96,4% dos indivíduos acima do primeiro quartil
de CAC.
Assim, concluímos que, em geral, as prevalências de aterosclerose
subclínica diagnosticadas pelo CAC encontradas neste estudo foram
inferiores às observadas na literatura, com exceção do grupo controle do
estudo brasileiro, no qual a população era mais jovem e tinha menor
frequência de outros fatores de risco cardiovascular que a população
avaliada neste estudo. A população do presente estudo apresentou alta
prevalência de outros fatores de risco cardiovascular, tais como dislipidemias
(77,4%)

e

hipertensão

arterial

(70,9%),

e

recebeu

tratamento
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medicamentoso e acompanhamento em hospital terciário especializado em
cardiologia para o controle desses fatores de risco durante, em média,
4,3 anos, para todos os grupos, o que pode ter contribuído para o menor
desenvolvimento de calcificações coronárias nessa população. A frequência
de uso de hipolipemiantes e anti-hipertensivos na população do presente
estudo foi de 68,2% e 72,6%, respectivamente, enquanto no estudo de
Moebus et al50 somente 27% dos pacientes utilizavam anti-hipertensivos e
7,37%, hipolipemiantes.

9.2 Ultrassonografia Doppler de carótidas

Com relação ao Doppler de carótidas, no presente estudo a EMI e a
presença de placas carotídeas foram avaliadas de forma categórica,
considerando-se o percentil 75 para idade e sexo com o intuito de compor a
variável aterosclerose subclínica. A EMI foi também avaliada de forma
numérica, incluindo as medidas individuais de cada um dos lados, a média
composta dessas medidas e também a medida máxima encontrada entre os
dois lados, para possibilitar comparações com outros estudos. Em nenhuma
das análises realizadas houve diferença estatisticamente significante entre
os grupos.
Na amostra estudada, a USG foi o exame mais sensível para a
detecção de aterosclerose subclínica, sendo a EMI responsável por grande
parte dos diagnósticos de aterosclerose subclínica carotídea (63,1%);
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entretanto, a frequência de placas ateroscleróticas não-oclusivas também foi
alta (40,8%).
A USG foi avaliada em diversos estudos como marcador de risco para
eventos cardiovasculares, inclusive em portadores de diabetes174, 175.
Em estudo transversal incluindo 1.257 homens, Salonen et al176
mostraram que a cada 0,1 mm de aumento da EMI de carótida comum o
risco de infarto agudo do miocárdio aumentou em 11%.
Alguns estudos com Doppler de carótidas mostraram que a EMI é
maior em indivíduos com tolerância diminuída à glicose que em normais,
sugerindo que a aterosclerose já esteja progredindo nessa população 177,178.
Folsom et al62 mostraram que há incremento da EMI de acordo com a
situação do perfil glicídico. Assim, indivíduos com intolerância à glicose
possuem, em média, EMI 0,02 mm maior que indivíduos normais, e
portadores de diabete melito têm EMI em média 0,07 mm acima daqueles
com intolerância à glicose62. Em metanálise conduzida por Brohall et al179
foram avaliados 24.111 indivíduos, incluindo 4.019 diabéticos e 1.110 com
intolerância à glicose, em que se observou que, comparativamente ao grupo
controle, o grupo DM2 apresentou EMI aumentada em 0,13 mm
(012-0,14 mm) e o grupo com intolerância à glicose, em 0,04 mm
(0,014-0,071 mm). Na sequência são apresentados alguns dos estudos
incluídos nessa metanálise. Alguns estudos mais recentes (Tabela 22) serão
analisados e os dados serão confrontados com os deste estudo.
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Tabela 22. Características dos estudos.
Referência
Wagenknecht et al178

Bonora et

al63

TemelkovaKurktschiev et al182
Pankow et al180

Referência
Haffner et al64

Sujeitos
(n)
1625

114

142

6888

Sujeitos
(n)
1421

Grupos
Tolerância normal à
glicose
Tolerância diminuida
a glicose
Diabete Melito recém
diagnosticado
Diabete Melito prévio
Normais
Diabéticos

Média
composta EMI
0,777 ± 0,188
0,827 ± 0,205
0,858 ± 0,210
0,890 ± 0,274
1,19 ± 0,15
1,44 ± 0,15

Normais

0,85 ± 0,02

Diabéticos

0,98 ± 0,03

Conclusão do estudo
Diferença
estatisticamente
significante
da
média
composta do EMI somente
entre os grupos Diabele
Melito recém diagnosticado e
Diabete Melito prévio.
A média composta da
espessura médio intimal de
carótidas foi maior nos
diabéticos que nos normais
(p < 0,001).
Maiores medidas no grupo
Diabete Melito (p < 0,001).

Normais
Glicemia de jejum
alterada
Tolerância diminuida
a glicose
Glicemia de jejum
alterada e Tolerância
diminuida a glicose

0,76 ± 0,005
0,781 ± 0,007

Não foi observada diferença
estatisticamente significante
entre os grupos (p = 0,85).

Grupos

EMI máximo

Conclusão do estudo

Normais
Diabéticos

0,806 ± 0,006
0,859 ± 0,009

A EMI máxima foi maior no
grupo
diabetes
com
significância estatística (p <
0,001).
Maiores medidas no grupo
Diabte Melito (p < 0,015).

0,779 ± 0,008
0,802 ± 0,008

Theodora et al182

142

Normais
Diabéticos

0,99 ± 0,03
1,10 ± 0,03

Parildar et al181

186

Normais
Pré-diabéticos (GJA
e IG)

0,62 ± 0,16
0,75 ± 0,19

Os valores para a EMI
direita, esquerda e máxima
foram maiores no grupo pré
diabetes (p < 0,001).

Sujeitos
(n)
186

Grupos

EMI à esquerda

Conclusão do estudo

Normais
Pré-diabéticos (GJA
e IG)

0,62 ± 0,16
0,78 ± 0,23

Os valores para a EMI
direita, esquerda e máxima
foram maiores no grupo pré
diabetes (p < 0,001).

Grupos

EMI à direita

Conclusão do estudo

Normais
Pré-diabéticos (GJA
e IG)

0,63 ± 0,14
0,73 ± 0,18

Os valores para a EMI
direita, esquerda e máxima
foram maiores no grupo pré
diabetes (p < 0,001).

Referência
Parildar et al181

Referência
Parildar et al181

Sujeitos
(n)
186

Continuar
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Continuação
Referência
Pankow et al180

Sujeitos
(n)
6.888

Grupos
Normais

Glicemia de jejum
alterada
Tolerância diminuida
a glicose
Glicemia de jejum
alterada e Tolerância
diminuida a glicose
EMI = espessura médio-intimal carotídea.

% placa
carotídea
35,4
39,2

Conclusão do estudo
Não foi observada diferença
estatisticamente significante
entre os grupos (p = 0,40).

37
35,9

Apenas dois dos estudos apresentados não encontraram diferença
estatisticamente significante entre a EMI dos grupos normais em
comparação à dos que apresentavam alguma alteração do perfil glicídico,
semelhante aos resultados deste estudo. Nesses dois estudos os valores
das médias compostas da EMI foram bastante aproximados às medidas
encontradas neste estudo, assim como a frequência de placas carotídeas
observadas no estudo ARIC180. Pankow et al180, no estudo ARIC, não
encontraram diferença estaticamente significante tanto na EMI como na
frequência de placas carotídeas de acordo com as alterações do perfil
glicídico. Nesse mesmo estudo foram avaliadas a mortalidade por todas as
causas e a incidência de doença arterial coronária em período de 6,3 anos, e
esses parâmetros também não diferiram entre os grupos. No IRAS,
Wagenknecht et al178 observaram tendência de piora dos fatores de risco
cardiovascular pelo espectro das alterações de glicemia, acompanhada por
discreto aumento da EMI. Foi observada diferença estatisticamente
significante da média composta da EMI somente entre os grupos DM2
recém-diagnosticado e DM2 prévio, existindo entre os demais grupos
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tendência que foi atenuada na análise, quando foram excluídos os fatores de
confusão.
No presente estudo, a média composta encontrada para os grupos
controle e diabete melito foi, respectivamente, de 0,73 ± 0,15 mm e
0,79 ± 0,19 mm e para EMI máxima, de 0,78 ± 0,18 mm e 0,85 ± 0,27 mm.
Somente no estudo de Parildar et al181 os valores encontrados para as EMIs
direita, esquerda e máxima foram menores que os do presente estudo. No
estudo de Parildar houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos controle e os estados pré-diabéticos (P < 0,001)181, diferentemente
do observado neste estudo. Na comparação da frequência de fatores de
risco e medicações utilizadas, observa-se que o presente estudo incluiu
indivíduos mais dislipidêmicos e hipertensos que o estudo de Parildar et
al181, o que pode justificar os maiores valores de EMI encontrados no
presente estudo. Paralelamente, observa-se que no estudo de Parildar et
al181 o grupo pré-DM2 apresentou com maior frequência, com significância
estatística, diagnósticos de dislipidemias e hipertensão arterial e maior
necessidade de uso de estatinas e anti-hipertensivos quando comparado
aos normais, o que pode justificar a diferença encontrada nos valores de
EMI181. Esse cenário é divergente do encontrado no presente estudo, no
qual todos os grupos apresentavam alta frequência de fatores de risco e uso
de medicações preventivas.
Nos demais estudos foram encontrados valores de EMI pelas duas
análises, média composta e valor máximo, superiores aos deste estudo
(Tabela 22). Em nenhum desses estudos as características clínicas dos
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pacientes e as medicações utilizadas são descritas de forma clara para que
sejam comparadas às dos pacientes deste estudo, o que torna difícil a
discussão dessas discordâncias. Entretanto, com relação aos estudos de
Bonora et al63 e Haffner et al64, pode-se sugerir que a diferença na EMI pode
ser decorrente do tempo de exposição ao diabetes, enquanto no estudo de
Temelkova-Kurktschiev et al182 pequena parcela de pacientes (10 em cada
grupo)

já

havia

apresentado

doença

aterosclerótica

manifesta,

caracterizando indivíduos de maior risco cardiovascular, o que pode ter
superestimado as medidas.
Fator que deve ser citado é a alta frequência de uso de estatinas
associada a longo tempo de tratamento (média de 4,3 anos) encontrado
neste estudo, o que pode ter acarretado EMIs inferiores às encontradas na
literatura se os achados de estudos com essas medicações forem
extrapolados: LIPID Atherosclerosis Substudy, no qual o uso de pravastatina
foi associado à diminuição da progressão da doença carotídea em pacientes
com antecedentes de doença coronária prévia no período de 4 anos 183;
METEOR, no qual o uso de rosuvastatina comparado ao placebo, no período
de 2 anos, acarretou regressão da EMI máxima em indivíduos com escore
de risco de Framingham < 10%184; e ASAP, no qual também foi observada
regressão da EMI em portadores de hipercolesterolemia familiar submetidos
a tratamento com doses altas de atorvastatina no período de dois anos 185.
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9.3 Teste ergométrico

Na avaliação do TE não foi observada diferença estatisticamente
significante entre os grupos quanto à frequência de exames positivos, sendo
o TE capaz de detectar aterosclerose subclínica em somente 20,4% da
população. Dentre os parâmetros do TE analisados, o mais importante é a
capacidade

funcional,

considerada

marcador

prognóstico

de

risco

independente para doença cardiovascular e mortalidade por todas as causas
em pacientes assintomáticos186. Em estudo de Pierre-Louis et al187 foi
avaliada a relação entre capacidade funcional, calculada pela relação entre
os METs atingidos e os METs preditos para idade e sexo, e eventos
cardiovasculares maiores em amostra composta por 490 indivíduos nãodiabéticos e 404 diabéticos sem doença aterosclerótica conhecida. Foi
demonstrado que a baixa capacidade funcional (METs atingidos < 85% do
predito) estava associada a maior risco de infarto agudo do miocárdio, AVC
e morte nos dois grupos. Ponto interessante desse estudo foi que os
indivíduos não-diabéticos com baixa capacidade funcional apresentaram o
mesmo risco de eventos cardiovasculares maiores que os indivíduos
diabéticos com capacidade funcional normal. Hage et al188 mostraram que
pacientes diabéticos apresentaram prevalência de isquemia silenciosa
avaliada pelo TE semelhante à de indivíduos normais, além de
apresentarem menor capacidade funcional (8 ± 3,1 METs vs. 8,9 ± 2,7
METs; P < 0,001).
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Neste estudo foram observados resultados concordantes, visto que
também não houve diferença entre os grupos com relação à isquemia e à
capacidade funcional encontradas para os grupos controle e diabete melito,
respectivamente de 8,2 ± 4,9 METs e 7,2 ± 5 METs, bastante próximos aos
encontrados no estudo de Hage et al188.
Outro parâmetro do TE avaliado neste estudo foi o escore de Duke,
validado como importante preditor de mortalidade cardiovascular 189. Em
estudo que incluiu 100 diabéticos e 202 controles, Lakkireddy et al190
mostraram que o escore de Duke foi capaz de prever o risco de eventos
cardiovasculares maiores igualmente nos controles e diabéticos. Nesse
estudo, o escore de Duke encontrado para os controles foi de 3,82 ± 6,44 e
para diabéticos, de - 0,42 ± 8,02, com diferença estatística entre os grupos
(P < 0,001). Neste estudo, os valores encontrados, apesar de semelhantes
entre os grupos, são mais altos, indicando população de menor risco
cardiovascular. Esse fato provavelmente está relacionado à forma de
seleção dos pacientes, visto que, no estudo de Lakkireddy et al 190, 76% dos
diabéticos e 70,8% dos normais tiveram o sintoma de dor torácica como
indicação para o TE, diferentemente de nossa população, em que todos os
indivíduos eram assintomáticos.

9.4 Índice tornozelo-braquial

A sensibilidade e a especificidade do ITB foram avaliadas em revisão
conduzida por Dachun et al191, na qual foram encontrados valores de 83,3%
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e 99% e de 72,1% e 89,2%, respectivamente, para o ITB ≤ 0,9 em detectar
lesões estenóticas ≥ 50%. Entretanto, a sensibilidade entre os estudos foi
bastante variável, tendo sido descritos valores de 15% a 79% 191.
Particularmente em diabéticos esses valores foram baixos, o que pode ser
explicado pela possível presença de calcificação arterial, acarretando maior
rigidez arterial e, consequentemente, maior ITB. Parameswaran et al192
encontraram sensibilidade de 63% e especificidade de 97%, entretanto
grande parte dos pacientes já tinha diagnóstico de doença aterosclerótica
em outros territórios, sendo considerados de alto risco cardiovascular.
Takahashi et al193 avaliaram 119 pacientes internados em hospital geral por
causas variadas e encontraram 18,5% de prevalência de ITB ≤ 0,9. No CHS,
16,15% dos indivíduos em prevenção primária avaliados para presença de
aterosclerose subclínica apresentaram ITB ≤ 0,966. Apesar de esses valores
serem superiores aos encontrados neste estudo, no qual somente 0,6% dos
pacientes apresentou ITB ≤ 0,9, pode-se concluir que a sensibilidade do ITB
é bastante variável de acordo com a população analisada e que seu valor
como diagnóstico de aterosclerose subclínica é questionável.
A indicação de pesquisar aterosclerose subclínica e isquemia em
indivíduos assintomáticos é bastante controversa em diabéticos e nãodiabéticos.

A

ADA

não

recomenda

o

screening

para

doenças

cardiovasculares em diabéticos assintomáticos, pois uma vez que os fatores
de risco cardiovascular estejam adequadamente controlados a detecção de
aterosclerose

subclínica

não

auxilia

na

prevenção

de

desfechos

cardiovasculares maiores149. Em 2006, Naghavi et al194 publicaram o estudo
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SHAPE, baseado no fato de que a maior parte dos infartos agudos do
miocárdio e dos AVCs ocorre em indivíduos classificados como de risco
baixo ou intermediário pelos escores que envolvem os fatores de risco
tradicionais, como o escore de Framingham195. Nesse documento, a
pesquisa de aterosclerose subclínica por meio de CAC e USG é indicada a
todos os homens com > 45 anos de idade e todas as mulheres com > 55
anos de idade que não sejam classificados como de baixo risco ou tenham
> 75 anos de idade. Em 2010, a American Heart Association publicou
diretrizes para a avaliação do risco cardiovascular em indivíduos
assintomáticos. Nessa publicação, a indicação de realização de USG, CAC e
ITB foi considerada razoável em indivíduos de risco intermediário pelo
escore de Framingham (Classe IIa), enquanto a indicação de CAC para
indivíduos de risco baixo a intermediário (6-10%) e TE para indivíduos de
risco intermediário foi considerada possivelmente razoável (Classe IIb). Para
indivíduos diabéticos com > 40 anos de idade a avaliação do CAC foi
considerada razoável (Classe IIa)69.
Diante da falta de consenso sobre a indicação da pesquisa de
aterosclerose subclínica, podemos trazer essa discussão para os achados
deste estudo. É indicada a pesquisa de aterosclerose subclínica em todos os
indivíduos com indicação para realização de TOTG? Seguem abaixo alguns
pontos a serem considerados.
Aproximadamente 40-60% dos eventos cardiovasculares maiores
ocorrem como primeira manifestação da doença aterosclerótica 196. Sabe-se
que os escores de risco têm acurácia questionável na identificação dos
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indivíduos com maior risco cardiovascular. Por exemplo, o escore de risco
de Framingham classifica 60% a 70% dos indivíduos que sofrem um evento
cardiovascular previamente ao evento como de riscos baixo e médio 195.
Assim, o incremento desses escores de risco pela detecção de aterosclerose
subclínica pode ser interessante.
A recomendação da ADA de não pesquisar doenças cardiovasculares
em diabéticos assintomáticos passa a ser questionada. Shah 197 aponta
algumas vantagens na detecção de aterosclerose subclínica que podem ser
extrapoladas para a população deste estudo, a saber:


Nos escores de risco são medidos fatores de risco que têm
relação modesta com a presença de placas ateroscleróticas,
enquanto na pesquisa de aterosclerose subclínica a doença em si
é detectada.



O tratamento com estatinas reduz entre 30% e 50% o risco
cardiovascular, restando razoável risco residual.



A ausência de aterosclerose subclínica detectada pelo CAC indica
ausência de aterosclerose significativa, mas principalmente
sinaliza indivíduos de risco cardiovacular extremamente baixo em
5 anos a 10 anos com taxas de eventos que variam de 0 a 0,6%
ao ano198. Esse dado é reprodutível também nos indivíduos com
DM2, nos quais a sobrevida após 5 anos associada a CAC = 0 foi
de 98,8%, semelhante à de indivíduos não-diabéticos, que foi de
99,4%199. Essa população de baixo risco corresponde a 40-50%
de coortes de indivíduos assintomáticos200, que provavelmente
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não se beneficiariam de tratamento medicamentoso agressivo e
poderiam ser mantidos somente com medidas adequadas de
estilo de vida.


Tanto a adequação do estilo de vida mais saudável quanto o uso
crônico de medicamentos são desafios. A identificação da doença
em si pode auxiliar na adesão inicial e na manutenção do
tratamento não-medicamentoso e medicamentoso a longo prazo.
Estudos demonstram que a identificação de cálcio coronário é
associada a importantes medidas para a redução do risco
cardiovascular a curto e longo prazos201, 202.

Outro ponto a favor da pesquisa de aterosclerose subclínica é que
esta pode identificar a presença de alta carga aterosclerótica, o que pode
indicar a necessidade de exames como a cintilografia ou a cineangiografia
coronária ou de carótidas, que definirão a eventual necessidade de
tratamento in situ.
Alguns argumentos contra a pesquisa de aterosclerose subclínica são
a disponibilidade dos métodos, a radiação do CAC e o alto custo da
indicação de um ou mais métodos. A USG passa a ser uma melhor opção,
considerando que é de fácil realização e acesso e não utiliza radiação. Com
relação ao custo, não é possível no momento avaliar qual o impacto
econômico de indicar ou não a pesquisa de aterosclerose subclínica nessa
população com indicação de TOTG e nem o melhor método, visto que, para
isso, deveríamos realizar análise de eventos dessa população após um
tempo razoável da inclusão, como 5 anos, e posteriormente estudo
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farmacoeconômico deveria ser conduzido, visto que o impacto econômico de
medidas preventivas não pode ser avaliado em estudo transversal.
Outro ponto a ser discutido é com relação à sequência dos métodos
de diagnóstico de aterosclerose subclínica. Newman et al203 descreveram
que a USG e o CAC predizem o risco de doenças cardiovasculares de forma
similar, entretanto a USG foi melhor para avaliar o risco de AVC 203. Por outro
lado, Folsom et al204, no estudo MESA, mostraram que o CAC foi melhor
preditor de eventos cardiovasculares que a USG. Shah 197 concluiu que,
apesar de o CAC ser uma ferramenta diagnóstica relativamente melhor que
a USG, é razoável a indicação desta última como exame inicial para
pesquisa de aterosclerose subclínica em decorrência da segurança e da
ausência de radiação do método. Se a EMI estiver aumentada ou se
existirem placas ateroscleróticas, nenhuma investigação de aterosclerose
subclínica a mais se faz necessária; mas, se o exame for normal o CAC é
indicado, visto que alguns pacientes podem ter somente aterosclerose
coronária197.
Segundo dados deste estudo, a USG mostrou-se como o método
mais sensível para o início da pesquisa de aterosclerose subclínica. Uma
sugestão para esse achado é que provavelmente a USG detecta doença
aterosclerótica em fase de formação, ou seja, mais precocemente que o
CAC, que indica a ocorrência de processo de cicatrização.

108

9.5 Biomarcadores de aterosclerose

Diversos estudos relacionaram biomarcadores e risco cardiovascular
tanto em indivíduos saudáveis como naqueles com doença arterial
coronária. Dentre os biomarcadores, os de inflamação receberam especial
atenção, particularmente a PCR-us, a Lp-PLA2 e o TNF-α.
A PCR-us, em diversos estudos, foi associada à incidência de infarto
agudo do miocárdio, AVC e morte cardiovascular, mesmo após ajuste para
os fatores de risco tradicionais100. Foi associada também ao aumento do
risco de desenvolvimento de outros fatores de risco tradicionais, tais como
diabetes, obesidade e hipertensão99,

205,

206.

A Lp-PLA2 também foi

associada à doença cardiovascular (OR 1,6; IC 1,36-1,89)96. Diversos
estudos avaliaram se a Lp-PLA2 melhora a estratificação de risco além dos
fatores de risco tradicionais. Tanto no ARIC207 como no Rancho Bernardo
Study96 a Lp-PLA2 foi associada a incremento estatisticamente significante
da área sob a curva, embora esse incremento tenha sido modesto (de 0,774
para 0,780 no ARIC e de 0,595 para 0,617 no Rancho Bernardo Study). Não
foram encontrados estudos que relacionassem a Lp-PLA2 ao DM2. Neste
estudo não houve diferença estatisticamente significante com relação à
presença de aterosclerose subclínica para ambos os marcadores;
entretanto, com relação ao perfil glicídico a PCR-us foi semelhante entre os
grupos: o grupo controle apresentou maior Lp-PLA2 quando comparado aos
grupos glicemia de jejum alterada e tolerância diminuída à glicose, e o grupo
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diabete melito apresentou maior Lp-PLA2 quando comparado ao grupo
glicemia de jejum alterada.
O TNF-α é uma citocina com participação no processo inflamatório
que faz parte do desenvolvimento da aterosclerose 208, além de estar
implicada no desenvolvimento de desordens metabólicas, tais como
obesidade e resistência insulínica209. Neste estudo, o grupo controle
apresentou menor TNF-α quando comparado aos grupos glicemia de jejum
alterada e tolerância diminuída à glicose, e o grupo aterosclerose subclínica
positiva apresentou maiores valores de TNF-α, ambos os dados em
concordância com a literatura.
Van Dielen et al210 mostraram forte correlação entre aumento de
leptina e risco de obesidade, DM2, resistência insulínica, síndrome
metabólica e inflamação. Estudos epidemiológicos evidenciaram que a
adiponectina está reduzida em indivíduos com doença cardiovascular e
DM2211, e que baixas concentrações estão fortemente associadas à
resistência insulínica212. Neste estudo não houve diferença estatisticamente
significante entre os grupos pelo perfil glicídico e pela presença de
aterosclerose subclínica para os dois parâmetros, diferentemente do exposto
na literatura.
A resistina participa da regulação de energia, glicose e homeostase
lipídica213 e, em alguns estudos, seu aumento foi associado a maior chance
de resistência insulínica, DM2 e doenças cardiovasculares214. Neste estudo
os grupos controle e diabete melito apresentaram menor resistina quando
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comparados aos grupos glicemia de jejum alterada e tolerância diminuída a
glicose.
Metanálise que incluiu 26 estudos e 169.949 indivíduos, após ajuste
para fatores de risco tradicionais, encontrou que a presença de
microalbuminúria estava associada a incremento de quase 50% do risco
cardiovascular

(OR

1,47;

IC

1,3-1,66).

Esse

incremento

do

risco

cardiovascular foi observado tanto em portadores de DM2 como em
normais215. Neste estudo, na análise univariada, o grupo diabete melito
apresentou maiores valores de microalbuminúria com relação aos demais
grupos, em concordância com os dados da literatura. Os portadores de
aterosclerose subclínica apresentaram menores valores em comparação aos
indivíduos sem aterosclerose subclínica, o que discorda dos dados
disponíveis.
Assim, é importante a elucidação do papel exato dos biomarcadores
na resistência insulínica e sua associação com a doença cardiovascular para
que esses biomarcadores sejam alternativas diagnósticas para o manejo de
pacientes diabéticos na prática clínica.

9.6 Marcadores genéticos

Os estudos de associação ampla do genoma identificaram SNPs em
genes localizados no 9p21, que estão associados a doença arterial coronária
e a DM2131. Os alelos rs10757274 e rs2383206 foram avaliados em diversas
coortes e em todas se associaram a maior risco de doença arterial coronária,
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independentemente de fatores de confusão que incluíram idade, gênero,
perfil lipídico, hipertensão arterial, DM2 e PCR-us, sugerindo que os efeitos
desses alelos não são mediados por fatores de risco tradicionais 216, 217. Os
mecanismos sugeridos para o maior risco de doença arterial coronária são
desenvolvimento de placas ateroscleróticas, trombogênese ou maior
tendência a ruptura da placa131. Dentre os 9.877 pacientes avaliados no
estudo ARIC, as frequências encontradas para o alelo rs10757274 foram de
26,5% para AA, 49,6% para AA e 23,9% para GG. Em 17,4 anos de
acompanhamento as razões de chance para eventos cardiovasculares
maiores foram, respectivamente, de 1, 1,2 (IC 1,07-1,36) e 1,34 (IC 1,161,53)218. O estudo ADVANCE219 incluiu 3.496 pacientes de diferentes etnias
e mostrou existir forte correlação em brancos/europeus entre os SNPs
rs10757274, rs10757278 e rs2383206 e que esses se associaram à
presença de aterosclerose subclínica, avaliada pelo CAC, e doença arterial
coronária manifesta, sendo o G o alelo de maior risco. A interação entre
esses SNPs e o metabolismo glicídico foi demonstrada no estudo de Doria et
al220, no qual foi observado em indivíduos homozigóticos para o alelo GG OR
de 1,99 (IC 1,17-3,41) para o desenvolvimento de doença arterial coronária
em indivíduos com glicemia controlada e de 4,27 (IC 2,26-8,01) para os nãocontrolados. Neste estudo não foi encontrada associação entre os SNPs
nem com as alterações do metabolismo glicídico nem com a presença de
aterosclerose subclínica, provavelmente pelo baixo número de pacientes
analisados.

112

Muitos estudos mostraram a relação de polimorfismos no gene
PLA2G7 e a atividade da Lp-PLA2 em doenças cardiovasculares. Entretanto,
os resultados desses estudos só serviram para ilustrar a complexidade
genética do PLA2G7. Shah et al102 avaliaram, em metanálise, a relação
entre 7 SNPs do PLA2G7 e níveis séricos de Lp-PLA2 atividade e doença
cardiovascular e encontraram que o SNP rs1051931 foi o que apresentou
associação mais forte com a Lp-PLA2 atividade, e que os portadores dos
alelos VV apresentaram 7,2% mais atividade que os AA, entretanto o
genótipo não foi fator de risco para doença arterial coronária (OR 1,03;
IC 0,8-1,32) e eventos cardiovasculares (OR 0,98; IC 0,82-1,17). Em
metanálise, Hou et al137 analisaram os 3 SNPs do PLA2G7 em 14 estudos
que incluíram 13.936 pacientes e concluíram que os SNPs rs1051931 e
rs16874954 não se associaram a maior risco de doenças cardiovasculares
(OR 0,99; IC 0,85-1,15 e OR 1,09; IC 0,88-1,35, respectivamente).
Entretanto, sugeriram que novas análises dessa relação fossem feitas visto
o baixo número de estudos disponíveis e seus potenciais vieses. Neste
estudo também não foi encontrada relação entre esses polimorfismos e a
presença de aterosclerose subclínica.
A inflamação faz parte da fisiopatologia da aterosclerose e a
compreensão dos mecanismos genéticos envolvidos passa a ser importante
com o intuito de estratificação de risco e programação de estratégias
terapêuticas. Diversos genes foram associados ao processo inflamatório,
entre eles o do TNF-α221. Polimorfismos do gene TNF-α foram associados a
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doença cardiovascular222,

223

e a diabetes224, mas essas associações não

foram observadas neste estudo.
A expressão do gene do TNF-α foi maior em pacientes pós-infarto
agudo do miocárdio que em controles no estudo de Kempf et al225.
Com relação à expressão gênica, pouco se sabe da relação entre as
expressões dos genes TNF-α, leptina, receptor da leptina e PLA2G7 e
aterosclerose subclínica ou DM2. Neste estudo não foi observada diferença
entre os grupos e com relação à presença de aterosclerose subclínica,
entretanto foi observada diferença estatisticamente significante com relação
aos grupos de glicemia para a expressão do gene PLA2G7 (2-ΔCT)
(P = 0,012), em que o grupo glicemia de jejum alterada apresentou maior
PLA2G7 (2-ΔCT) quando comparado aos grupos controle e diabetes.

9.7 Fatores associados à presença de aterosclerose subclínica

Neste estudo alguns marcadores se associaram à presença de
aterosclerose subclínica. Seria de se esperar que os portadores de
aterosclerose subclínica possuíssem mais fatores de risco que os nãoateroscleróticos; no entanto, apesar de os pacientes com aterosclerose
subclínica apresentarem maior prevalência de hipertensão arterial e
dislipidemias, esses fatores não se relacionaram de forma independente à
aterosclerose

subclínica.

Na

análise

multivariada

dos

fatores

que

determinaram a presença de aterosclerose nessa população, somente a
idade, o HDL-colesterol baixo, o aumento do TNF-α e o uso de estatinas
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apresentaram diferença estatisticamente significante após exclusão de
fatores de confusão.
A idade como fator de risco foi avaliada em coorte com mais
de 3,6 milhões de indivíduos, e após ajuste para fatores de risco tradicionais
foi observado que cada década de vida foi associada a aproximadamente o
dobro do risco de doenças cardiovasculares (OR por década de vida de
2,14, 1,8 e 2,33 para doença arterial periférica, estenose carotídea e
aneurisma de aorta abdominal, respectivamente)226. Neste estudo, o
aumento da idade também foi proporcional à prevalência de aterosclerose
subclínica, e a cada ano de aumento da idade houve aumento da chance de
aterosclerose de 10%.
Com

relação

ao

HDL-colesterol,

seus

níveis

séricos

estão

inversamente relacionados ao risco de doença arterial coronária. Young et
al227 mostraram que a cada incremento de 1 mg/dl no HDL-colesterol ocorre
diminuição de 2% a 3% do risco de eventos cardiovasculares. Esses dados
concordam com os encontrados neste estudo, em que o aumento de 1 mg/dl
de HDL-colesterol acarretou redução de 3% na chance de aterosclerose
subclínica.
A relação entre aumento do TNF-α e risco cardiovascular já foi
discutida em sessão anterior. Neste estudo observou-se que o aumento de
1 pg/ml de TNF-α acarretou aumento de 26% do risco de aterosclerose
subclínica, em concordância com a literatura.
O uso de estatinas mostrou-se benéfico na prevenção do risco
cardiovascular em diversos estudos de populações variadas 228. Assim,
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sugere-se que o incremento do risco de aterosclerose subclínica associado
ao uso de estatinas, neste estudo, decorra, provavelmente, da indicação de
terapia hipolipemiante a indivíduos de maior risco cardiovascular, com
adição de outros fatores de risco, que, apesar de não apresentarem relação
estatística independente significante, atuam no processo aterosclerótico
como um todo.
Neste estudo, os grupos classificados de acordo com o perfil glicídico
e as variáveis metabólicas associadas ao metabolismo glicídico não
impactaram no processo aterosclerótico. A hipótese de que as alterações do
perfil glicídico contribuem de forma menos significante que os demais fatores
de risco cardiovascular para o desenvolvimento do processo aterosclerótico
foi avaliada em recente metanálise. Nesse estudo foram incluídos
20.840 indivíduos com acompanhamento médio de 9,9 anos para a
avaliação da incidência de eventos cardiovasculares fatais ou não-fatais, e a
conclusão foi de que a adição da HbA1c a modelos clínicos de estratificação
de risco promoveu somente pequeno benefício na predição do risco
cardiovascular173. Assim, podemos sugerir que o risco de aterosclerose
subclínica associado a alterações do metabolismo glicídico é relacionado à
presença dos fatores de risco tradicionais, como hipertensão arterial e
dislipidemias.

Limitações
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Este estudo apresenta algumas limitações importantes, por ser
transversal e com amostra relativamente pequena.
Os pacientes incluídos tinham indicação de realização de TOTG, o
que acarretou alta prevalência de outros fatores de risco cardiovascular e,
consequentemente, do uso de medicações como estatinas e antihipertensivos. Tais medicamentos, além de possuírem efeitos pleiotrópicos e
anti-inflamatórios

com

possível

ação

no

processo

aterosclerótico,

impossibilitaram o cálculo de escores para estratificação de risco na maior
parte dos indivíduos. Outra consequência da inclusão pela indicação do
TOTG foi a não avaliação de diabéticos de longa data, grupo no qual a
alteração da glicemia poderia ter maior efeito no desenvolvimento da
aterosclerose subclínica.
Outro ponto a ser considerado é a opção pela avaliação da tolerância
diminuída à glicose pelo TOTG realizado uma única vez, ao invés do clamp
euglicêmico, opção essa condicionada à disponibilidade do método.

Implicações
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A indicação de TOTG seleciona pacientes com maior risco
cardiovascular e que, independentemente da presença de disglicemia,
apresentam alta prevalência de aterosclerose subclínica diagnosticada por
métodos associados. Assim, as alterações do metabolismo glicídico não
influenciam de forma significativa o desenvolvimento da aterosclerose na
presença dos demais fatores de risco cardiovascular; entretanto, estão
associadas a perfil clínico de maior risco cardiovascular. Portanto, pacientes
com indicação de TOTG podem ter também indicação de pesquisa de
aterosclerose subclínica, com o principal intuito de adequação terapêutica
para prevenção de doenças micro e macrovascular e de eventos
cardiovasculares maiores.

Conclusões
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Neste estudo, a prevalência de aterosclerose subclínica avaliada por
meio de CAC, USG, TE e ITB em indivíduos normais e com glicemia de
jejum alterada, tolerância diminuída à glicose e diabetes não foi
significantemente diferente.
As condições do perfil glicídico não mostraram diferenças nas
variáveis lipídicas, mas os grupos controle e diabete melito apresentaram
diferenças com relação a alguns biomarcadores na comparação com os
demais grupos.
Os diversos polimorfismos dos genes relacionados na literatura à
doença aterosclerótica e à inflamação não se mostraram diferentes de
acordo com o perfil glicídico.
A expressão dos genes relacionados na literatura à inflamação e à
resistência insulínica variou de acordo com o perfil glicídico apenas para
PLA2G7 (2-ΔCT).
Neste estudo, houve associação entre idade, pressão arterial sistólica,
taxas séricas de HDL-colesterol e de TNF-α, e uso de estatinas com a
presença de aterosclerose subclínica nos portadores de disglicemia.
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